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SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, nos autos do 

processo em epígrafe, referente à ação penal a que responde perante 

este MM. Juízo, vem respeitosamente a V. Exa., por seus advogados, 

apresentar os MEMORIAIS, nos termos que se seguem:  

 

I 

INTRODUÇÃO 

 

 Seis meses depois de ter sido instaurada a ação penal, 

chega ao fim, melancolicamente, o processo por fato ocorrido há 

quase dez anos, quando SERGIO CABRAL iniciava o seu primeiro 

mandato como Governador do Estado do Rio de Janeiro. Mandato 

durante o qual o Defendente tudo fez para alavancar a economia do 

Rio de Janeiro. Mandato ao final do qual a população fluminense 

reconheceu o bom trabalho realizado, cujos resultados positivos 

são incontestáveis no tocante à redução da violência urbana e da 

melhoria dos serviços públicos de educação, saúde e transportes. 
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 Benesses ilegais oferecidas pelo MPF convenceram 

executivos da ANDRADE GUTIERREZ a investirem contra diversos 

políticos, fazendo com que formulassem acusações sem respaldo 

probatório. Finda a instrução, é surpreendente constatar que o MPF 

não desistiu da acusação por corrupção, mesmo após um dos 

executivos da empresa admitir em juízo que SERGIO CABRAL não lhes 

proporcionou qualquer contrapartida ilícita e de ter ficado 

evidenciado que a única prova “de corroboração” não passaria mesmo 

de uma simples planilha do programa Excel, cuja anotação, sejamos 

francos, não remete à pessoa do Defendente.     

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia contra 

SERGIO CABRAL pela prática dos crimes de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro, por ter ele solicitado e recebido vantagem 

indevida da empresa ANDRADE GUTIERREZ, no ano de 2008, e, 

posteriormente, ter ocultado e dissimulado o produto desse crime 

pela aquisição de bens e serviços, cujos pagamentos teria sido 

feitos em espécie ou mediante depósitos fragmentados, com o 

propósito de burlar a fiscalização do CONSELHO DE CONTROLE DE 

ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF.    

 Em alegações finais, o MPF afirmou que SERGIO CABRAL, 

enquanto Governador do Estado do Rio de Janeiro, recebeu centenas 

de milhões de reais desviados dos cofres públicos e que suas ações 

foram movidas com o fim único de enriquecimento pessoal, “ao tempo 

em que a população carioca foi deixada às minguas”. 

 Tal afirmação foi feita com o propósito declarado de 

buscar justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, 

atribuindo-lhe, negativamente,  os elementos da culpabilidade e 

dos motivos do crime.  

 Evidencia-se que, neste ponto, o MPF pretendeu 

estabelecer uma suposta relação de causalidade entre os fatos em 

apuração e a atual crise financeira do Estado do Rio de Janeiro.    

 O argumento, todavia, é insubsistente.  
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 Primeiro, porque é impróprio sustentar que SERGIO 

CABRAL teria recebido “centenas de milhões de reais”, se os valores 

tratados nesta ação penal estão em patamares muito inferiores 

àquelas cifras e, ainda, pelo fato de processos em andamento não 

poderem ser considerados como maus antecedentes para efeito de 

dosimetria da pena1.  

 Segundo, porque os fatos narrados nesta ação penal, 

cujo objeto se restringe a um único e específico projeto da 

PETROBRÁS, não tem relação com a crise financeira do Rio de 

Janeiro. Essa gravíssima crise, segundo os especialistas, é 

resultado de uma conjugação de fatores2, entre os quais prepondera 

a queda abrupta de arrecadação dos royalties do petróleo (cujo 

preço desabou no mercado internacional), causando reflexos 

negativos na arrecadação de ICMS e nos empregos gerados em toda a 

cadeia produtiva do setor. 

 Seja como for, o MPF, ao utilizar este argumento para 

justificar a pretendida exasperação da pena-base, obriga a Defesa 

de SERGIO CABRAL a tecer algumas considerações sobre o tema, para 

o restabelecimento da verdade. 

 

II 

O GOVERNO CABRAL 

 

 Em 1º/1/2007, SERGIO CABRAL assumiu o cargo de 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, sucedendo a ex-governadora 

ROSINHA GAROTINHO, cujas contas estavam fragilizadas por uma 

política assistencialista. Em situação delicada encontravam-se a 

segurança pública, a saúde e a educação do Estado. 

                                       
1 A questão é objeto de discussão na corte constitucional em vista do reconhecimento de 
repercussão geral no REXT 591.054-7 (MIN. MARCO AURÉLIO, DJ 14/11/2008), ante o princípio da 
presunção de não-culpabilidade. 
2 Segundo dados da plataforma Inforoyalties, alimentada com dados da Agência Nacional do 
Petróleo, em 2014 o estado do Rio de Janeiro recebeu 3,213 bilhões de reais. Em 2015, a quantia 
diminuiu para 2,308 bilhões e mingou ainda mais em 2016: 1,404 bilhão. (fonte: 
https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-a-crise-e-a-revolta-dos-servidores-no-rio-
de-janeiro). Acesso em 30/05/2017. 
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 No plano político, SERGIO CABRAL, aparando as arestas 

deixadas pela gestão anterior, articulou importantes alianças com 

o Governo Federal, que proporcionou a harmonia necessária para a 

vinda, nos anos seguintes, das verbas federais para as obras do 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Consolidando o seu 

apoio junto à Assembleia Legislativa, conseguiu aprovar as medidas 

necessárias à consecução dos projetos do Governo.  

 No plano administrativo, cercando-se de nomes 

qualificados em suas áreas de atuação (entre os quais o ex-ministro 

da Fazenda JOAQUIM LEVY), SERGIO CABRAL concebeu e desenvolveu 

políticas públicas que produziram resultados positivos, algumas 

das quais se tornaram referência para outros estados. Foram 

implementados projetos inovadores em segurança pública (as 

ocupações das favelas e a implantação de Unidades de Polícia 

Pacificadora - UPP3) e na saúde (construção de sete novos 

hospitais4 e aparelhamento das Unidades de Pronto Atendimento). 

Altos investimentos foram realizados também em educação (mais de 

50 mil professores concursados) e em mobilidade urbana (trinta 

novos trens5 e o Metrô chegando à Barra da Tijuca), ao longo dos 

seus dois mandatos como governador. 

 No plano econômico, o bom trabalho da equipe de SERGIO 

CABRAL levou o Estado do Rio de Janeiro em 2011 a ser o primeiro 

a conquistar, no Brasil e na América Latina, o grau de investimento 

das agências STANDARD & POOR´S e FITCH RATINGS6. O seu Governo 

viabilizou a vinda de importantes investimentos para o Estado, que 

                                       
3 UPPs ajudam a reduzir desconfiança entre polícia e moradores, diz estudo: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120913_favela_estudos_lse_pai 
 
4 Número de cirurgias ortopédicas bate recorde na rede estadual do RJ em 2013 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2014/01/10/numero-de-
cirurgias-ortopedicas-bate-recorde-na-rede-estadual-do-rj-em-2013.htm 
5 Conforto desembarca nas estações de trem 

http://odia.ig.com.br/portal/rio/conforto-desembarca-nas-esta%C3%A7%C3%B5es-de-

trem-1.460970 
6 https://extra.globo.com/noticias/economia/rio-recebe-segundo-grau-de-
investimento-agora-pela-fitch-3364682.html. Acesso em 30/05/2017. 
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muito se beneficiou da ampliação de unidades produtivas e da 

instalação de novas fábricas, como ocorreu, por exemplo, com as 

empresas NISSAN, PEUGEOT/CITROEN7, VOLKSWAGEN e PROCTER & GAMBLE8.  

 Os bons resultados da gestão do Governo SERGIO CABRAL 

estão cristalizados nas estatísticas de segurança pública (redução 

dos principais indicadores de criminalidade9), educação (o Rio de 

Janeiro subiu do 26º para o 3º no ranking do Ideb10) e de emprego 

e renda (em 2014, o IBGE apurou que o Rio era a região 

metropolitana com menor taxa de desemprego11).  

 Os resultados positivos do primeiro Governo de SERGIO 

CABRAL alçaram-no, ao final do primeiro mandato, à condição de 

favorito numa disputa pela reeleição. Venceu a eleição com 66% dos 

votos válidos. 

 Em suma, SERGIO CABRAL não deixou a população do 

Estado do Rio de Janeiro “às mínguas”. Ao revés. Deixou a população 

em um “momento extraordinário”, nas palavras do então Secretário 

da Casa Civil do Governador PEZÃO, em artigo publicado no site 

UOL, logo após assumir o cargo.12 

 

III 

PRELIMINARES 

 

Antes, ainda, de iniciar o exame do mérito da causa, necessária 

se faz a explicitação das seguintes questões preliminares. 

                                       
7 http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/11651/psa-peugeot-citroen-tera-
nova-fabrica-no-rio-de-janeiro. Acesso em 30/05/2017.  
8 http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=365394. Acesso em 
30/05/2017. 
9 Dados estatísticos disponíveis no site do INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
http://www.ispdados.rj.gov.br/#. Acesso em 30/05/2017. 
10 RJ sobe 11 posições no Ideb e tem a terceira melhor nota no ranking 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/rj-sobe-11-posicoes-no-ideb-e-

tem-terceira-melhor-nota-no-ranking.html 

11 http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-09/ibge-rio-e-regiao-

metropolitana-com-menor-taxa-de-desemprego 

12 https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/06/15/com-financas-organizadas-
rio-de-janeiro-vive-momento-extraordinario.htm 
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3.1. Da nulidade dos acordos de leniência/colaboração firmados com 

a Andrade Gutierrez e seus executivos 

 

 A inicial acusatória narra que, a partir da 

colaboração premiada firmada com o doleiro Alberto Youssef e com 

o ex- Diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, 

foi revelada “a existência de um gigantesco esquema criminoso 

voltado para a prática de crimes contra a PETROBRAS S/A”, no qual 

estariam envolvidas diversas empresas.  

 Nesse contexto, a empresa Andrade Gutierrez, ao que 

parece, uma das envolvidas no esquema criminoso revelado, firmou 

acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Por 

conseguinte, alguns de seus executivos fecharam, igualmente, com 

o Parquet Federal acordos de colaboração premiada.  

 

 Dentre os executivos em questão, estão Rogério Nora 

de Sá e Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, os quais, segundo a 

denúncia, relataram que o Defendente teria solicitado a “Rogério 

Nora e Alberto Quintaes propina relacionada ao contrato de 

terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), do qual a Andrade Gutierrez era consorciada”.  

 Percebe-se, portanto, que a presente ação penal, a 

que responde o ora Defendente, está fundada nos citados acordos, 

os quais, conforme passará a Defesa a expor, estão eivados por 

vícios insanáveis. 

 

3.1.1 – Da possibilidade de coacusado arguir a nulidade de acordos 

de leniência/colaboração 

 

 Nesta ação penal, quando da apresentação de resposta 

à acusação, as Defesas técnicas dos acusados, inclusive a do 
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Defendente, apontaram nulidades que maculam os acordos de 

leniência/colaboração firmados pelo MPF com a empresa Andrade 

Gutierrez e seus executivos. 

 Na decisão do Evento 92, ao se manifestar acerca das 

Defesas apresentadas, Vossa Excelência afirmou que “não cabe a 

delatado questionar a validade de acordo de colaboração ou de 

leniência celebrado com terceiro, pois eventual invalidade não lhe 

aproveitaria”. 

 Corroborando tal entendimento, o MPF, em suas 

alegações finais (Evento 453), citou precedente do Eg. Supremo 

Tribunal Federal, de acordo com o qual terceiros não poderiam 

questionar a validade de acordos de colaboração, “dada a sua 

natureza de negócio jurídico processual personalíssimo” (HC 

127.483/PR).  

 Como se sabe, precedentes não são regras imutáveis. 

Pelo contrário, são decisões tomadas em determinadas épocas e 

fundadas em fatos, igualmente, determinados. É inegável que o tema 

“colaboração premiada” representa uma inovação na ordem jurídica 

brasileira, não havendo, portanto, entendimento consolidado quanto 

a nada que a ele seja relativo. 

 Em sendo assim, a Defesa pede vênia para apresentar 

fundamentação que se prestará a convencer este nobre julgador que 

não há razão para impedir a arguição de nulidade de termos de 

leniência/colaboração à coacusados.  

 No acórdão do precedente citado pelo órgão acusatório 

em suas alegações finais, o Excelentíssimo Ministro Relator Dias 

Toffoli entendeu que o acordo de colaboração premiada tem natureza 

de negócio jurídico processual personalíssimo e, por esta razão, 

“não vincula o delatado e não atinge diretamente sua esfera 

jurídica: res inter alios acta”.  

 O eminente Relator afirmou, também, que  
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“a homologação do acordo de colaboração, por si só, não produz 
nenhum efeito na esfera jurídica do delatado, uma vez que não é 
o acordo propriamente dito que poderá atingi-la, mas sim as 
imputações constantes dos depoimentos do colaborador ou as 
medidas restritivas de direitos fundamentais que vierem a ser 
adotadas com base nesses depoimentos e nas provas por ele 
indicadas ou apresentadas - o que, aliás, poderia ocorrer antes, 
ou mesmo independentemente, de um acordo de colaboração”. (grifos 
nossos) 

 

 É impossível pretender blindar os acordos de 

leniência/colaboração da arguição de nulidade de suas cláusulas, 

principalmente por parte de coacusados ou supostos partícipes dos 

crimes praticados pelos colaboradores sob o argumento de que tais 

acordos não produzem “efeito na esfera jurídica do delatado” (!).  

 É de se ver que uma das cláusulas constantes de tais 

acordos é, justamente, no sentido de impedir que os colaboradores 

possam impugnar os termos daqueles (veja-se cláusula retirada do 

Termo de Leniência firmado com a ANDRADE GUTIERREZ – autos n.º 

5016683-68.2016.4.04.7000/PR, Evento 1, OUT2, Página 14:  

 

 
  (...) 

 

 
 

 Principalmente nos casos em que os termos de 

colaboração são utilizados como meios de prova para o oferecimento 

da denúncia, fica evidente o equívoco da decisão.  

 O roteiro da colaboração premiada é simples: os 

colaboradores confessam o cometimento de determinados crimes e 

indicam quais foram os supostos partícipes desses delitos, 
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apresentando, a fim de corroborar suas alegações, determinadas 

provas.  

 A colaboração permanece sigilosa até o oferecimento 

da denúncia (STF, MS 33.278/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, pub. 

Em 19.11.2014). Somente durante a instrução processual, poderá o 

delatado objurgar tais provas. O dueto (declaração do criminoso 

confesso + provas indiciárias) é suficiente para embasar uma 

denúncia contra o suposto partícipe.  

 Porém, quando é denunciado pelo MP, o partícipe 

delatado, embora tome ciência do teor da delação, não pode arguir 

a nulidade do acordo de delação. Ora, como é possível sustentar 

que este acordo não lhe afeta (?!). 

 Não se pode contestar que “a simples instauração do 

processo penal já atinge o chamado status dignitatis do acusado”13. 

Acerca do assunto, o i. Ministro do STF Gilmar Mendes, em petição 

(n.º 3.898-3) de recebimento de denúncia, ressaltou que 

 

“[E]m casos de apreciação de constrangimento ilegal, em razão de 
injusta persecução penal, o Supremo Tribunal Federal tem 
declarado que não é difícil perceber os danos que a mera 
existência de uma ação penal impõe ao indivíduo, o qual, uma vez 
denunciado, se vê obrigado a despender todos os seus esforços em 
um campo não meramente cível, mas eminentemente penal, com sérias 
repercussões para a dignidade pessoal”.   

  

 Naquela petição, o i. Min. Gilmar Mendes também 

afirmou que, igualmente, é ato atentatório da dignidade humana a 

“preservação de ações penais ou de investigações criminais cuja 

inviabilidade já se divisa de plano”. 

 Assim, evidentemente, se a denúncia contra o 

Defendente está ancorada em provas nulas, eis que advindas de 

                                       
13 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11. ed. RJ: Forense, 

2002, p. 97. 
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acordos de colaboração eivados por vícios insanáveis, a 

preservação da presente ação penal atenta contra sua dignidade.  

  É certo que, se não se pode voltar no tempo a fim de 

impedir as mazelas causadas por um recebimento de denúncia em seu 

desfavor, não há razão para impedir que aquele indivíduo apontado 

como partícipe do crime revelado pelo colaborador possa mostrar à 

sociedade a total ilegalidade das provas apresentadas contra ele.  

 Por se tratar de tema inédito, não há, ainda, na 

doutrina e jurisprudência pátria definição de qual seria a 

natureza jurídica dos acordos de colaboração premiada/leniência.  

 No julgamento do HC 127.483/PR, o Excelentíssimo 

Ministro DIAS TOFFOLI concluiu que os acordos de colaboração 

premiada têm natureza jurídica de negócio jurídico processual 

personalíssimo, a despeito de reconhecer seu aspecto material 

quanto aos prêmios negociados. Outro, contudo, foi o entendimento 

do eminente processualista FREDIE DIDIER JR., que, em virtude 

dessa dimensão material do referido acordo, o classificou como 

negócio jurídico misto14.  

 Seja qual for o entendimento adotado, é certo que 

quaisquer negócios jurídicos (processuais, materiais ou mistos) 

têm como limite a dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado 

Democrático de Direito, nos termos do art. 1º, III, da Constituição 

Federal. 

 Em se considerando, como o fez o Ministro Relator 

daquele julgado, se tratar de um negócio jurídico processual, como 

bem ressaltado, apesar de a doutrina e, na realidade, as normas 

existentes serem relativas a negócios jurídicos privados, são 

aplicáveis ao negócio jurídico processual da colaboração premiada.  

                                       
14 Didier Jr., Fredie; Bomfim, Daniela Santos. A colaboração premiada como negócio 
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa A&C – Revista 
de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 67, p. 105-
120, jan./mar. 2017. DOI: 10.21056/aec.v17i67.475 
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 Assim, aplicável também o é, portanto, a regra geral 

prevista no art. 8º do Novo Código de Processo Civil, de acordo 

com a qual:  

 

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, 
a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 
(grifos nossos) 
 

  

 Em suma, o que se pretende deixar claro é que não há 

indivíduo mais afetado por um acordo de leniência/colaboração do 

que aquele que se vê incriminado por um dos acordantes.  

 Neste caso, é de se reconhecer que, impedir que o 

incriminado argua a nulidade de um acordo ilegal, do qual, 

portanto, advêm provas nulas15, é ato atentatório contra sua 

dignidade, pois terá ele que suportar os prejuízos de se responder 

a uma ação penal nula de plano.  

 Ultrapassado este ponto, passa-se à indicação das 

nulidades que maculam os acordos de leniência/colaboração firmados 

entre MPF e a Andrade Gutierrez e seus executivos. 

 

3.1.2 – Da nulidade dos acordos de leniência/colaboração firmados 

entre MPF e a Andrade Gutierrez e seus prepostos  

 

 Neste ponto, como introdução necessária, mister 

apresentar o artigo dos ilustres professores da Universidade de 

Coimbra JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO e NUNO BRANDÃO, intitulado 

"Colaboração premiada e auxílio judiciário em matéria penal: a 

                                       
15 Art. 5º, VLI, da Constituição: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos”. 
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ordem pública como obstáculo à cooperação com a operação Lava 

Jato”16. 

 Em razão do pedido de cooperação judiciária 

internacional feito pelo Brasil à Procuradoria-Geral da República 

de Portugal, os referidos professores examinaram os acordos de 

colaboração firmados entre o Ministério Público Federal brasileiro 

e PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF e, até concluírem que a 

requerida cooperação atentaria contra a “ordem pública do Estado 

português”17, apontaram uma série de ilegalidades cometidas no 

seio de tais acordos, dentre as quais estão as vantagens 

processuais sem base legal prometidas aos colaboradores. 

 É notório que o princípio da legalidade, previsto no 

inciso II do art. 5º da CF18, é indissociável do Estado Democrático 

de Direito. Por esta razão, tal princípio, como se sabe, tem 

desdobramentos em todas as áreas da ciência jurídica. 

 Com relação ao Direito Penal, deve-se observar a 

previsão do inciso XXXIX do art. 5º da CF, que consubstancia o 

chamado princípio da legalidade penal, no sentido de que “não 

haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”. 

 Há de se destacar que a referida previsão não se 

limita à tipificação de crimes, tendo aplicabilidade à legislação 

penal e processual penal como um todo, eis que funciona como uma 

“efetiva limitação ao poder punitivo estatal”19.  

 Acerca do princípio da legalidade penal, J. J. Gomes 

Canotilho e Nuno Brandão defendem que constituindo ele uma 

garantia contra arbítrios do Estado, deve ser estendido ao 

                                       
16 Artigo publicado de forma inédita na edição 4.000 (setembro e outubro de 2016) 
da Revista de Legislação e de Jurisprudência e republicado pelo site brasileiro 
Consultor jurídico: http://www.conjur.com.br/2017-mai-24/delacoes-lava-jato-sao-
ostensivamente-ilegais-canotilho 
17 Canotilho, José Joaquim Gomes e Brandão, Nuno. Artigo citado, p. 38. 
18 “Art. 5º, II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei”. 
19 Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte 
geral – 14. Ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11. 
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processo penal, pois a regulamentação deste último poder pôr em 

risco a liberdade dos indivíduos20.  Mais adiante, os autores 

afirmam que 

 

“(...) do princípio da legalidade criminal decorre ainda que é 
na lei, e só na lei e com estrita subordinação ao iter processual 
por ela definido, que poderá ancorar-se qualquer solução penal 
ou processual adoptada no processo fundada numa colaboração 
premiada”21.  

 

  

 Isto é, não há, nem deixam de haver, crimes sem prévia 

determinação legal; não há, nem deixa de haver, pena sem lei 

anterior que a estabeleça; bem como é “terminantemente proibida a 

promessa e/ou a concessão de vantagens desprovidas de expressa 

base legal”22. 

 Estabelecidos esses parâmetros, passa-se à análise 

dos “prêmios” ilegais prometidos aos delatores nos acordos de 

colaboração. 

 Os acordos de leniência e colaboração firmados pelo 

MPF, respectivamente, com a Andrade Gutierrez e os prepostos desta 

são nulos, pelas seguintes razões: 

 

a) preveem a aplicação de sanções sem o devido processo legal; 

b) prometem benefícios aos colaboradores não previstos nas 

Leis 12.846/13 e 12.850/13. 

 

 A Lei 12.846/13, na qual está fundada o acordo de 

leniência firmado entre o MPF e Andrade Gutierrez (cf. “cláusula 

1ª” do referido acordo”), “dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira”. 

                                       
20 Artigo citado, p. 24. 
21 Artigo citado, p. 24.  
22  Artigo citado, p. 24. 
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 Isto é, como não poderia deixar de ser, é estabelecido 

que, para que haja a responsabilização, e, assim, a imposição de 

sanções às pessoas jurídicas que praticam atos contra a 

administração pública, é necessária a instauração de processo 

administrativo ou judicial.   

 O capítulo V da referida Lei disciplina o acordo de 

leniência quando da prática, pelas pessoas jurídicas, dos atos 

nela previstos. Dentre as disposições ali contidas, vale a 

transcrição dos §§ 2º e 3º do seu art. 16: 

 

“§ 2o  A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa 
jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6o e no inciso 
IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o valor da multa 
aplicável. 

§ 3o  O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da 
obrigação de reparar integralmente o dano causado”. (grifos 
nossos) 

  

 

 Para que fique claro, transcreve-se, igualmente, o 

previsto nos citados “inciso II do art. 6o” e “inciso IV do art. 

19”, todos da Lei 12.846/13. 

 

“Art. 6o  Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas 
jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos 
nesta Lei as seguintes sanções: 

II - publicação extraordinária da decisão condenatória. 
 
Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta 
Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de 
representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, 
poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções 
às pessoas jurídicas infratoras: 
 
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, 
doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de 
instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder 
público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.” 
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 Impende concluir, então, que, legalmente, as pessoas 

jurídicas que praticam atos contrários à administração pública 

podem ser beneficiadas das formas acima previstas, sempre em razão 

de instauração de processos administrativos ou judiciais. 

 Quanto à Lei 12.850/13, além dos benefícios judiciais 

concedidos ao colaborador (i.e., benefícios que dependem do 

oferecimento de denúncia e consequente instauração da ação penal), 

existe uma única hipótese na qual o colaborador é premiado sem que 

haja, contra ele, ação penal instaurada. É exatamente a disposição 

legal que permite ao Ministério Público deixar de oferecer 

denúncia, desde que cumpridos dois requisitos cumulativos. Veja-

se: 

 

“Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o 
perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena 
privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos 
daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a 
investigação e com o processo criminal, desde que dessa 
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; 

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas 
da organização criminosa; 

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades 
da organização criminosa; 

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das 
infrações penais praticadas pela organização criminosa; 

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física 
preservada. 

 

§ 4o  Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá 
deixar de oferecer denúncia se o colaborador: 

I - não for o líder da organização criminosa; 
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II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste 
artigo.” (grifos nossos) 

 

 

 Em que pese as expressas e taxativas previsões legais, 

ao se analisar os acordos de leniência e colaboração que vem sendo 

firmados pelo MPF no curso da denominada “Operação Lava-Jato”, 

nota-se cláusulas contendo promessas ilegais aos colaboradores, 

com o claro intuito de incentivá-los a confessar e fornecer provas 

contra terceiros. 

 Passando-se à análise detida dos acordos que, aqui, 

têm sua validade contestada, é de saltar aos olhos algumas 

cláusulas encontradas. No que toca ao termo de acordo de leniência 

da Andrade Gutierrez: 
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 Ainda que evidente as ilegalidades cometidas quando 

da celebração do acima referido acordo, os seguintes pontos 

merecem destaque:  

 (i) a Lei 12.843/13, em seu art. 16, §1º, I, é clara 

ao dispor que o acordo de leniência apenas pode ser celebrado com 

a pessoa jurídica que seja a primeira a manifestar seu interesse 

em cooperar para a apuração do ato ilícito. 

 No entanto, conforme será evidenciado no ponto 4.2, 

quando se demonstrará a incompetência deste MM. Juízo para se 

processar e julgar esta causa, foi a delação de Paulo Roberto 

Costa a primeira a apresentar os fatos, depois, compartilhados nas 

delações dos executivos da Andrade Gutierrez. 

 Desta forma, não tendo sido a Andrade Gutierrez a 

primeira a “colaborar” em relação aos fatos, em tese, ilícitos 

relativos à obra do COMPERJ, impossível ter-lhe sido oferecido 

acordo de leniência. 

 (ii) Em relação aos benefícios concedidos à pessoa 

jurídica leniente, o §2º do art. 16 da Lei 12.846/13 estabelece 

que, quanto à responsabilização administrativa, deixa de haver 
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publicação extraordinária de sua decisão condenatória (art. 6º, 

II) e, quanto à responsabilização judicial, será ela proibida “de 

receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos 

de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 

1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos” (art. 19, IV). 

 Não há, como se nota, previsão legal para a promessa 

de se “postular apenas o reconhecimento declaratório dos atos de 

improbidade administrativa, sem aplicação de sanções, aos fatos 

objeto das Ações Civis Públicas de Improbidade” proposta em 

relação à leniente “e seus executivos ou ex-executivos, em todas 

as ações de improbidade de atribuição de signatários” do acordo. 

 Trata-se, portanto, de promessa de benefício ilegal 

e excessivo, que, por evidente, tem clara intenção de incentivar 

a colaboração, o que, sem dúvida, compromete o requisito da 

voluntariedade.  

 (iii) Por fim, o “parágrafo 1º da cláusula 10” do 

referido acordo de leniência consiste em promessa (ilegal) de 

impunidade.  

 Por sua vez, no que pertine aos acordos de colaboração 

firmados com os executivos da Andrade Gutierrez, os quais 

consubstanciaram a denúncia que culminou nesta ação penal, quais 

sejam, os de Rogério Nora e Clóvis Primo, de se destacarem as 

seguintes cláusulas (Evento 69)23: 

 

                                       
23 Frise-se que tais cláusulas estão presentes em quase todos, quiçá todos, 
acordos de colaboração premiada firmados pelo MPF no âmbito da “Operação 
Lava-Jato”, como, por exemplo, naqueles cujos acordantes são Alberto 
Quintaes, um dos executivos da Andrade Guiterrez, e o ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, ambos arrolados como 
testemunhas de acusação nestes autos.  
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 No entanto, os benefícios prometidos não guardam 

qualquer relação com aqueles previstos na Lei nº 12.850/13. Esta 

prevê duas modalidades de colaboração premiada: a pré-sentencial 

(aquela formalizada antes do oferecimento da denúncia ou, depois 

desta, até a sentença) e a pós-sentencial.  

 Os benefícios legais concedidos à colaboração pré-

sentencial são aqueles previstos no art. 4, §§1º ao 4º, da Lei 

12.850/13, enquanto que os concedidos à colaboração pós-sentencial 

estão elencados no §5º do art. 4º da referida Lei (neste caso, 

dentre eles, está a possibilidade de ser “admitida a progressão 

de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos”).  
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 Portanto, quaisquer outros benefícios prometidos aos 

delatores que não aqueles previstos na Lei 12.850/13 são ilegais 

e, por conseguinte, nulas as cláusulas que os contêm. De igual 

modo, por ausência de previsão legal, é de se reconhecer a nulidade 

dos regimes diferenciados prometidos aos colaboradores quando se 

está diante de hipótese de colaboração pré-sentencial. 

 Resta, assim, patente a inconstitucionalidade da 

permissão de aplicação de penas, e o estabelecimento da sua forma 

de execução, sem que haja o devido processo legal. Isto, sem 

dúvida, representa uma notória aplicação de pena sine judictio e 

sine judex. 

 Novamente, aqui, vale a transcrição das palavras dos 

mestres J.J. Gomes Canotilho e Nuno Brandão: 

 

“[A]lém de incidir indevidamente sobre uma pena que escapa ao 
catálogo inscrito no caput do art. 4º da Lei n.º 12.850/13, as 
colaborações premiadas sob análise manifestam uma pretensão de 
projecção de efeitos sobre a fase executivada pena de prisão que 
deverá vir a ser cumprida pelos colaboradores. E isto em dois 
sentidos: marcando o início da execução de tal pena, fazendo-o 
coincidir com a assinatura do Termo de Colaboração Premiada, 
mesmo antes portanto de este ser judicialmente homologado; e 
determinando em que termos o colaborador passará do regime 
fechado para os regimes semi-aberto e/ou aberto. Tal sucede, 
porém, num momento em que os colaboradores não foram ainda sequer 
julgados e condenados como culpados da prática de qualquer crime 
de que esteham indiciados nos processos em curso – i.e., numa 
fase pré-sentencial. 
 
(...) 
 
O início de uma pena criminal, ainda, para mais por simples e 
directa determinação do Ministério Público, sem que haja uma 
sentença judicial que a decrete configura uma autêntica aplicação 
de pena sine judictio e sine judex. Nada que, obviamente, se 
possa aceitar num Estado de direito”24. 

 

 Canotilho e Nuno Brandão ressaltam, ainda, de forma 

irretocável, que a aplicação de pena sem prévia sentença criminal 

representa flagrante violação do princípio da presunção de 

                                       
24 Canotilho, José Joaquim Gomes e Brandão, Nuno. Artigo citado, p. 31/32. 
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inocência, eis que este possui amplitude que se estende até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória25. 

 Frise-se que a nulidade de cláusulas neste sentido 

macula a própria validade dos acordos que as preveem, 

principalmente, porque afetam diretamente um dos seus requisitos 

fundamentais (voluntariedade). A concessão de tantos prêmios não 

previstos em lei não passa, na verdade, de um “incentivo à 

colaboração extraordinariamente aliciante para o réu”26.  

 É também de se destacar a promessa contida na supra 

cláusula 6ª no sentido de que o MPF se proporá a requerer “a 

suspensão de ações penais, inquéritos policiais e procedimentos 

investigatórios criminais em desfavor” do colaborador.  

 A Lei n.º 12.850/13 prevê, em seu art. 4º, §3º, uma 

única possibilidade de o prazo para oferecimento de denúncia ou o 

processo, relativos ao colaborador, serem suspensos:  

   

“§ 3o  O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, 
relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) 
meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas 
as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo 
prescricional”.  
 

 A simples leitura desse dispositivo é suficiente para 

concluir que a promessa contratual feita pelo MPF aos 

colaboradores é inequivocamente contra legem (!).  

  Deve-se atentar para o fato de que a suspensão 

prevista em lei está condicionada ao tempo necessário para que 

seja efetivamente prestada a colaboração. Não se trata, como o é 

o benefício prometido pelo MPF, de uma suspensão incondicionada. 

Esta, na verdade, se presta tão somente a garantir a impunidade 

dos colaboradores, inclusive, por crimes que poderiam ser 

desconhecidos pelas autoridades.  

                                       
25 Canotilho, José Joaquim Gomes e Brandão, Nuno. Artigo citado, p. 32. 
26 Canotilho, José Joaquim Gomes e Brandão, Nuno. Artigo citado, p. 32. 
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 Neste sentido, percebe-se que a proposta de suspensão 

de uma  ação penal não só representa inobservância ao princípio 

da legalidade, mas manifesta violação ao princípio da 

obrigatoriedade da ação penal e da separação dos poderes.  

 Quanto ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, 

na incontroversa lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, 

 

“[E]sse princípio impõe um dever de atuação aos órgãos oficiais 
encarregados da investigação (CPP, art. 5º) e da ação penal (CPP, 
art. 24), nos crimes de ação penal pública. Por força dele, tanto 
a Polícia investigativa quanto o Ministério Público devem agir 
compulsoriamente para apurar e denunciar a infração, 
respectivamente. Não contam com nenhuma disponibilidade, ao 
contrário, vale o dever de persecução e de acusação”27. 
 

 Em outras palavras, ao ter se comprometido a praticar 

ato não previsto na Lei que normatiza os acordos de colaboração 

premiada em matéria criminal, o MPF usurpou da competência 

legislativa, o que é corroborado quando da homologação dos 

acordos, e o fez de forma a desrespeitar princípio processual 

penal a qual está diretamente submetido, que lhe torna 

indisponível o oferecimento de denúncia. 

 Por fim, destaque-se o contido na “Cláusula 13” do 

acordo de colaboração firmado entre MPF e o executivos da Andrade 

Gutierrez Rogério Nora e Clóvis Primo: 

 

 
 

 Ora, de um lado, são feitas promessas de verdadeiros 

“prêmios de impunidade”, não previstos em lei, aos colaboradores. 

Do outro, a realidade de que, caso não aceitem tais acordos, 

estarão sujeitos à aplicação de penas privativas de liberdade de 

                                       
27 Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol. I, 2ª ed., 
Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 276. 
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dezenas de anos e no regime de exceção previsto em lei. Soma-se a 

isso o medo de terem sua prisão preventiva decretada, já que tem 

sido essa a regra para os investigados da “Operação Lava-Jato”.  

 Diante desse cenário, como parece ser possível falar 

em “colaboração voluntária”? 

 Já se esclareceu que, na verdade, a promessa daquela 

série de benefícios não previstos em lei aqui citados funciona 

exerce, na verdade, uma coação irresistível ao réu. O que se vende 

ao investigado/acusado é que sua única saída é colaborar. Onde 

residiria, aí, a voluntariedade em procurar as autoridades 

competentes e ajudar no combate ao ilícito?  

 No julgamento, no Eg. STF, do HC 127.186/PR, o saudoso 

Min. TEORI ZAVASCKI assentou que 

 

“É certo que não consta ter o paciente se disposto a realizar 
colaboração premiada, como ocorreu em relação aos outros. 
Todavia, essa circunstância é aqui absolutamente irrelevante, 
até porque seria extrema arbitrariedade – que certamente passou 
longe da cogitação do juiz de primeiro grau e dos Tribunais que 
examinaram o presente caso, o TRF da 4ª Região e o Superior 
Tribunal de Justiça – manter a prisão preventiva como mecanismo 
para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo a 
Lei, deve ser voluntária (Lei 12.850/13, art. 4º, caput e § 6º). 
Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais 
fundamentais direitos consagrados na Constituição, constituiria 
medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade 
civilizada”. 

 

 Forçoso reconhecer que o cenário criado, no qual, 

inegavelmente, foram permitidas prisões preventivas para 

incentivar a colaboração dos acusados, reflete no ânimo de todos 

aqueles investigados na famosa “Operação Lava-Jato”, retirando, 

de maneira evidente, qualquer caráter voluntário de uma 

colaboração.  

 Ante o exposto, identificados os vícios insanáveis 

dos acordos de leniência e colaboração utilizados como meios de 

obtenção das provas que embasam a presente ação penal, em respeito 

ao princípio constitucional de inadmissibilidade de utilização, 
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no processo, de provas obtidas por meios ilícitos, requer-se sua 

declaração de nulidade, a qual, 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 do 

Defendente e demais medidas constritivas de direitos, bem como a 

denúncia que deu origem a esta ação penal.  

 

3.2. Incompetência do Juízo  

 

3.2.1 – Desnecessidade da oposição de exceção 

 

  De início, necessário ressaltar que o reconhecimento 

da incompetência absoluta do juízo prescinde da necessidade de 

oposição de exceção pela Defesa, podendo tal circunstância ser 

reconhecida a qualquer tempo, por requerimento das partes, ou de 

ofício por Vossa Excelência. Mais uma vez, nas palavras de Renato 

Brasileiro de Lima:  

 

“Como a incompetência absoluta e a relativa podem ser conhecidas 
até mesmo de ofício pelo juiz, o fato de a parte argüir a 
incompetência sem o fazê-lo por meio da oposição de uma exceção, 
quer o faça no bojo da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), 
quer o faça em sede de memoriais (CPP, art. 403, §3º), não impede 
que o magistrado conheça e aprecie a preliminar. De fato, apesar 
de o Código de Processo Penal valer-se do termo exceções em seu 
art. 95, o faz de maneira incorreta, na medida em que exceção(em 
sentido estrito) é a defesa que só pode ser conhecida se for 
alegada pela parte, tal como ocorre, no processo civil, em 
relação à incompetência relativa e à suspeição. Na verdade, todas 
as preliminares dispostas no art. 95 do CPP (suspeição, 
incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e 
de coisa julgada) podem ser conhecidas de ofício pelo juiz como 
objeção, ou seja, independentemente de provocação ou pedido das 
partes”28. 

 

   

                                       
28 Lima, Renato Brasileiro de. Obra citada, p. 431.  
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  Feito este esclarecimento, passa-se às razões que 

levarão ao inevitável reconhecimento da incompetência deste 

ilustre Juízo para o processamento da causa. 

 

3.2.2 – Da litispendência: STJ x 13ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Curitiba/PR 

 

  No dia 15 de janeiro de 2015, foi autuada perante o 

Eg. STJ a Sindicância nº 456/DF, com o fim de investigar “dinheiro 

de caixa 2”29 supostamente utilizado na reeleição do ora 

Defendente. 

  A referida investigação teve origem nas informações 

prestadas pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo 

Roberto Costa, durante sua colaboração. Veja-se alguns trechos do 

Termo de Colaboração de Paulo Roberto Costa: 

 

“QUE dentre os políticos agraciados com pagamento de propina na 
PETROBRAS se lembra do caso do governador do RIO DE JANEIRO, 
SERGIO CABRAL; QUE conheceu o SERGIO CABRAL durante o primeiro 
governo dele, por volta de 2007, numa reunião específica para 
tratar do projeto do COMPERJ – COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE 
JANEIRO- no gabinete dele, não sabendo dizer se foi no PALÁCIO 
GUANABARA ou no PALÁCIO LARANJEIRAS; QUE teve contato próximo ao 
governador em virtude da existência do complexo do COMPERJ no 
Rio de Janeiro que é a maior obra de licenciamento ambiental do 
BRASIL, tendo cerca de 42 km quadrados e área; QUE teve muitas 
reuniões no local com a presença do secretário de meio ambiente 
da época, que posteriormente virou ministro CARLOS MINC; QUE 
também tratou de assuntos referentes aos royalties em algumas 
reuniões, dentre outros assuntos; QUE no primeiro semestre de 
2010 foi chamado diretamente pelo governador SERGIO CABRAL no 
gabinete em um dos PALÁCIOS do governo que o declarante não sabe 
precisar qual para tratar de assunto ligado a contribuições para 
a campanha de reeleição, estando presente também o vice-
governador “LUIZ FERNANDO PEZÃO” e o secretário REGIS FISHNER 
para solicitação de “ajuda” para o caixa da campanha de 
reeleição; QUE o governador SERGIO CABRAL orientou que o 
declarante deveria manter contato com REGIS para alocar o apoio 
para campanha de reeleição; QUE REGIS, no início de 2010, no 
período da manhã, marcou uma reunião em quarto do hotel CAESAR 

                                       
29http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Inqu%C3%A9rito-que-investiga-caixa-2-no-Rio-aguarda-
posi%C3%A7%C3%A3o-do-MPF 
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PARK no bairro de LEBLON ou IPANEMA; QUE a reserva no quatro de 
hotel foi feita por REGIS; QUE o declarante fez contatos com 
algumas empresas que atuavam na obra da COMPERJ para participar 
desta reunião, sendo que nesta oportunidade foi explicado para 
as empresas que elas deveriam “ajudar” a campanha do governador, 
fazendo pagamentos para o caixa “2”; QUE estavam presentes nesta 
reunião os representantes da SKANSKA, CLAUDIO LIMA, da ALUSA, 
CESAR LUIZ DE GODOY PEREIRA, da TECHINT, RICARDO OURIQUE, podendo 
ter participado desta reunião outras empresas que não se recorda 
os nomes; QUE do CONSÓRCIO CONPAR formado pela OAS, ODEBRECHT e 
UTC ninguém participou da reunião, embora tenha sido o principal 
pagador, QUE na OAS o contrato era sempre com o LEO PINHEIRO, na 
ODEBRECHT, ROGÉRIO ARAÚJO e MARCIO FARIA, na UTC, RICARDO PESSOA; 
QUE o CONSÓRCIO deu a sua “ajuda”, sendo pago no total de 30 
milhões de “ajuda”; QUE o CONSÓRICIO CONPAR deu R$ 15 milhões, 
sendo que o restando foi dividido entre as outras empresas, 
estando entre estas a SKANKA, ALUSA, e UTC, além de outras 
empresas que o declarante não lembra o nome; QUE CLAUDIO LIMA 
era muito próximo também de VALDEMAR DA COSTA NETO DO PR, ex-
deputado federal condenado no mensalão; QUE o declarante 
participou das tratativas para acerto do pagamento de propina 
para a campanha; QUE a partir do momento do acerto dos valores, 
o efetivo pagamento e a operacionalização ocorreu diretamente 
entre REGIS e as empresas, sem intermediação do declarante, tendo 
convicção que os valores acertados foram efetivamente pago porque 
o governador não tocou mais no assunto; QUE o dinheiro saiu do 
próprio caixas das empresas, mas não precisar detalhes do 
pagamento”. (Termo de Colaboração nº 04). 

 

  Em outro depoimento, PAULO ROBERTO COSTA nomeia as 

empresas que fariam parte do suposto “processo de cartelização” 

por ele exposto, o qual envolveria diversas construtoras: 

 

“QUE além da participação costumeira no esquema do cartel, essa 
empresa participou da reunião do hotel CAESAR PARK no bairro do 
LEBLON ou IPANEMA, para tratamento do pagamento de propina para 
a campanha do governador SERGIO CABRAL em 2010, cujos detalhes 
constam no termo de declaração n. 4; (...) QUE cada empresa deu 
a sua “ajuda”, sendo pago no total R$ 30 milhões de “ajuda”; Que 
o CONSÓRCIO CONPAR deu R$ 15 milhões, sendo que o restante foi 
dividido entre as outras empresas; QUE em relação à sistemática 
de pagamento do cartel, como já exaustivamente explicado nos 
termos de declaração (sic) anteriores, ocorria da seguinte forma; 
QUE, as empresas que faziam parte do processo de cartelização 
eram CAMARGO CORREA, OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, TOYO 
SETAL, TECHINT, GALVÃO ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, IESA, 
ENGEVIX, dentre outras que não se recorda”. (g.n)(Termo de 
Colaboração nº 67) 
 

  Em razão dos referidos depoimentos, o MPF requereu ao 

Colendo STJ a conversão da Sindicância nº 456/DF em Inquérito, 
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para apuração de indícios de crimes praticados pelo Defendente, 

em conluio com LUIZ FERNANDO DE SOUZA (PEZÃO) e RÉGIS VELASCO 

FICHTNER PEREIRA, nos seguintes termos:  

 

“Em 30/08/2014, PAULO ROBERTO COSTA, ex- Diretor de Abastecimento 
da PETROBRAS, depôs e afirmou que LUIZ FERNANDO DE SOUZA, 
governado do Rio de Janeiro, também conhecido como Luiz Fernando 
Pezão, agindo em unidade de desígnios com SÉRGIO DE OLIVEIRA 
CABRAL SANTOS FILHO, ambos se valendo de REGIS VELASCO FICHTNER 
PEREIRA, a partir da intermediação inicial do próprio PAULO 
ROBERTO COSTA, solicitaram e receberam vantagem econômica 
indevida de R$ 30.000.000,00 de empresas contratadas pela 
PETROBRAS para construção do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – COMPERJ”. (g.n) 
(...) 
“As informações fornecidas pelo réu colaborador revelam uma 
dinâmica semelhante a diversos outros casos, todos convergindo 
para um padrão de atuação ilícita, em que agentes políticos 
recorriam ao Diretor da PETROBRAS para intermediar valores junto 
às empreiteiras contratadas pela estatal para cobrir despesas de 
campanha eleitoral. Essa foi uma das formas de acesso às propinas 
pagas em função dos contratos celebrados com as empresas do 
cartel”. 
(...) 
“A revelação feita por PAULO ROBERTO COSTA, de que fora convocado 
pelo então chefe do executivo do Rio de Janeiro, SÉRGIO DE 
OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, em ajustamento de conduta com o 
atual governador LUIZ FERNANDO DE SOUZA e o então secretário 
REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA, para que atuasse junto às 
empreiteiras contratadas pela PETROBRAS na composição do caixa 
da campanha eleitoral de 2010 do PMDB, está alinhado com as 
informações trazidas por ALBERTO YOUSSEF no Termo de Colaboração 
n°1 (f.77-82)”. (g.n) 

 

  Ao receber os requerimentos formulados pelo MPF, o 

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Luis Felipe Salomão 

proferiu decisão, em que admitiu a conversão da sindicância em 

Inquérito, o qual passou a tramitar sob o nº 1040/DF. 

  A análise dos fatos investigados no Inquérito nº 

1040/DF permite concluir, com clareza, que se trata dos mesmos 

fatos que embasam a presente ação penal: suposta quantia recebida 

pelo Defendente relacionada ao contrato de terraplanagem do 

COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ), do qual a 
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Andrade Gutierrez, uma das empresas participantes do cartel 

revelado por Paulo Roberto Costa, era consorciada30. 

  Ocorre que, perante este r. Juízo da 13ª Vara Federal 

de Curitiba, o MPF ajuizou medidas cautelares de busca e apreensão 

criminal, prisão preventiva e bloqueios de bens, distribuídas sob 

o n.º 5056390-43.2016.4.04.7000, relativas àqueles mesmos fatos 

apurados no Inquérito n.º1040/DF, em trâmite perante aquela Eg. 

Corte Superior.  

  A fim de demonstrar, com clareza, que os fatos que 

embasam a presente ação penal são os mesmos daqueles investigados 

no Inquérito n.º 1040/DF, releia-se o trecho da petição onde foram 

requeridas, pelo MPF, as mencionadas cautelares: 

 

“Posteriormente a essa reunião com SÉRGIO CABRAL, ROGÉRIO NORA 
procurou PAULO ROBERTO COSTA, na sede da PETROBRAS, para 
confirmar se as tratativas a respeito do pagamento de propina no 
COMPERJ, para o então Governador do Estado do Rio de Janeiro, de 
fato existiam”. 

 

   

  Por fim, ressalte-se que, em suas alegações finais, 

o Ministério Público Federal se vale, ainda, do depoimento 

prestado por Paulo Roberto Costa, que repete as informações 

prestadas, e investigadas, no curso do Inquérito n.º 1040/DF, no 

sentido de que o Defendente teria recebido indevidamente verbas 

relacionadas ao contrato firmado entre Petrobrás e a Andrade 

Gutierrez para a consecução das obras do COMPERJ31. 

  Dessa forma, não pode haver dúvida de que os mesmos 

fatos estão sendo processados por dois juízos distintos (!), o que 

enseja a urgente análise dos critérios estabelecedores de 

competência, a fim de indicar a solução correta a ser tomada.  

                                       
30 Denúncia: Evento 1, p. 5. 
31 Alegações finais do MPF: evento 453. 
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  Adiante, restará claro que este MM. Juízo é 

absolutamente incompetente para o processamento destes autos.  

  

 

3.2.3 – Da incompetência absoluta deste Juízo para o julgamento 

da causa 

 

  Na decisão em que converteu a Sindicância n.º 456/DF 

no Inquérito nº 1040/DF, o Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO ressaltou 

que: (i) a atividade investigatória também é promovida sob o 

controle do Superior Tribunal de Justiça; (ii) permaneciam no 

âmbito daquele Inquérito pessoas sem o foro por prerrogativa de 

função, em virtude da conexão existente entre as diversas condutas 

imputadas; e que (iii) havia condições de processar a ação penal 

com envolvimento de investigados sem foro de prerrogativa de 

função perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo importante 

manter a unidade processual, em razão de conferir maior celeridade 

e concentração de provas. 

  Há trechos importantes da venerável decisão proferida 

pelo Ministro Relator, os quais foram transcritos a seguir: 

 

“Incidindo a regra de competência prevista no art. 105, I, “a”, 
da Constituição, a atividade investigatória também é promovida 
sob o controle do Superior Tribunal de Justiça. 
 
Nessa esteira, a competência do Superior Tribunal de Justiça para 
o processamento de ações penais originárias é pontual e visa 
conferir estabilidade ao pleno exercício de determinados cargos 
reputados estratégicos”. 
(...) 

 
“No tocante a permanecerem no âmbito deste inquérito pessoas sem 
o foro por prerrogativa de função, vale ressaltar haver, no 
presente caso, atração da competência em virtude da conexão 
existente entre as diversas condutas que lhes foram imputadas, 
incidindo na norma prevista no art. 76 c/c art. 78, inciso III, 
do Código de Processo Penal...” 
 
“Assim, a regra na legislação infraconstitucional é o 
processamento e julgamento unificado das diversas condutas 
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conexas, predominando a maior graduação, no caso, o Superior 
Tribunal de Justiça”. 
 
“No caso em tela, os supostos fatos atribuídos ao governador do 
Rio de Janeiro envolvem dois investigados que não possuem foro 
por prerrogativa. Há, portanto, condições de processar a ação 
penal perante o Superior Tribunal de Justiça, sem grandes 
dificuldades decorrentes do cúmulo subjetivo. Também, pelos fatos 
narrados, eventual desmembramento geraria prejuízos à instrução, 
pois as condutas dos envolvidos estão interligadas, o que geraria 
a necessidade de evitar a dispersão das provas e de julgamentos 
contraditórios. Além disso, pelas peculiaridades do caso, a 
investigação conjunta aparentemente confere maior celeridade em 
razão da concentração de provas, o que sugere a conveniência de, 
por ora, manter-se a unidade processual no âmbito desta Corte”. 
(g.n) 

  

 

  Da leitura da mencionada decisão, verifica-se que 

foram mantidas, no âmbito do Eg. STJ, as investigações que visam 

à apuração de indícios de solicitação de vantagem econômica 

indevida às empresas contratadas pela Petrobrás para construção 

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, mesmo que 2 

(dois) dos investigados, dentre eles, justamente, o Defendente, 

não possuam o foro por prerrogativa de função. 

  Não obstante, este r. Juízo recebeu e  decretou as 

medidas cautelares requeridas pelo MPF em desfavor do Defendente, 

deixando de declinar sua competência para o C. STJ.  

  Ao receber a denúncia que deu origem a esta ação 

penal, Vossa Excelência sintetizou que esta 

  

“envolveria especificamente as propinas pagas no âmbito do 
contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (COMPERJ) celebrado entre o Consórcio Terraplanagem 
COMPERJ com a Petrobrás, em 28/03/2008”32. 

 

  Mais especificamente quando tratou da dita 

competência deste i. Juízo para o processamento da causa, Vossa 

Excelência asseverou que  

                                       
32 Decisão de recebimento da denúncia: evento 5, p. 3. 
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“[O] feito tem por objeto somente as condutas de corrupção e 
lavagem de dinheiro relativas à afirmada propina paga ao então 
Governador no contrato entre a Petrobrás e a Andrade Gutierrez”33. 
(grifos nossos) 

 

  Assim, repita-se, analisando os depoimentos do 

colaborador Paulo Roberto Costa que deram início às investigações 

que culminaram na instauração do Inquérito n.º 1040/DF, em trâmite 

perante o Eg. STJ, fica evidente se tratar dos mesmos fatos 

julgados nestes autos (suposta propina devida ao Defendente em 

razão do contrato relativo à obra do COMPERJ).  

  Saliente-se que, no curso do Inquérito aqui referido, 

o Ministro Relator, em atendimento à pacificado entendimento 

jurisprudencial das Cortes Superiores34, já se manifestou no 

sentido de que  

 

“(...) o Pretório Excelso fez expressa ressalva no sentido de 
que, a depender das circunstâncias do casado concreto, 
notadamente quando os fatos imputados à autoridade com 
prerrogativa de foro e a despida de tal característica estiverem 
de tal maneira imbricados, ou, ainda, quando o número reduzido 
de investigados aconselhar a unidade do processo, há ser mantida 
a competência especial para julgamento de ambos. 
    (...) 
No caso em tela, os supostos fatos atribuídos ao governador do 
Rio de Janeiro envolvem dois investigados que não possuem foro 
por prerrogativa. Há, portanto, condições de processar a ação 
penal perante o Superior Tribunal de Justiça, sem grandes 
dificuldades decorrentes do cúmulo subjetivo. Também, pelos fatos 
narrados, eventual desmembramento geraria prejuízos à instrução, 
pois as condutas dos envolvidos estão interligadas, o que geraria 
a necessidade de evitar a dispersão das provas e de julgamentos 
contraditórios. Além disso, pelas peculiaridades do caso, a 
investigação conjunta aparentemente confere maior celeridade em 
razão da concentração de provas, o que sugere a conveniência de, 
por ora, manter-se a unidade processual no âmbito desta Corte. 
(g.n) 

                                       
33 Decisão de recebimento da denúncia: evento 5, p. 8. 
34 STF, Ação Penal 565/RO, Ministra Cármen Lúcia, DJe 23/05/2014; STF, Inq 2688, Relator: 

Min. Cármen Lúcia, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

02/12/2014; sTF, Ação Penal 563, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

21/102014; STJ, QO na APn 514/PR, Rel. Min Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 15/10/2008. 
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 A matéria, ora debatida, está tratada no 
enunciado 704 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não viola 
as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo 
legal, a atração, por continência ou conexão, do processo do 
corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”. 

 

 

  Vale destacar, ainda, voto do eminente Ministro 

ROBERTO BARROSO em caso semelhante:  

 

“No presente caso, havendo somente três acusados no polo passivo, 
há condições de processar a ação perante o Supremo Tribunal 
Federal, sem grandes dificuldades decorrentes do cúmulo 
subjetivo. O desmembramento poderia levar à dispersão da prova 
e a julgamentos contraditórios pois, por exemplo, é possível que 
as defesas não sejam compatíveis, com cada acusado transferindo 
a responsabilidade pela gestão da empresa e, por conseguinte, 
pelo crime, a outro. O melhor julgamento demanda seja mantida a 
unidade de processo em relação aos três acusados”. (grifos 
nossos)(STF, Ação Penal nº 530, Primeira Turma, julgada em 
09/09/2014, DJ-e de 19/12/2014) 

 

 

  Neste caso, reconhecida a desnecessidade de oposição 

de exceção de incompetência para que seja possível o 

reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo para o 

processamento e julgamento desta causa, requer-se a declaração de 

nulidade ab initio do feito e sua consequente remessa ao Eg. STJ, 

ex vi do art. 105, I, f, da Constituição da República e art. 11, 

I, do RISTJ. 

 

 

3.3. Da inépcia da denúncia 

 

 Visando à apresentação dos motivos que levarão ao 

reconhecimento da inépcia da denúncia, faz-se necessário um breve 

esclarecimento. 
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 Quando da decisão constante do Evento 92, Vossa 

Excelência manifestou-se acerca das respostas à acusação 

apresentadas pelos réus da presente ação penal. Naquela 

oportunidade, quanto à preliminar de inépcia da denúncia, formal 

e material, aduzida por este Defendente, este r. Juízo afirmou que 

“a questão relativa à justa causa e à aptidão formal da denúncia 

já [teria sido] superada [na] decisão de recebimento”. 

 Contudo, a jurisprudência do Eg. STJ é no sentido de 

que é permitido ao juiz de primeiro grau reconsiderar a decisão 

de recebimento da denúncia após o recebimento da defesa do réu 

(REsp 1.318.180/DF, Sexta Turma, rel. Min. SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR35).  

 Não o tendo feito naquele momento, portanto, deve 

este i. magistrado enfrentar a questão nesta oportunidade, até 

porque os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no 

sentido de que a arguição da inépcia da denúncia somente preclui 

quando aventada após a sentença penal (STF: HC 111.363/RJ, p. em 

26.08.2013; STJ: HC 212.528/SC, p. em 23.09.2015). 

 Por esta razão, demonstrado que não há óbice à 

reconsideração, por Vossa Excelência, da decisão de recebimento 

de denúncia, passa-se a apresentação das inépcias da inicial 

acusatória.  

 

 

3.3.1 – Da inépcia formal da denúncia  

 

                                       
35 “DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A DEFESA PRÉVIA DO RÉU. O fato de a denúncia 
já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o 
oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, 
reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar 
a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do CPP, 
suscitada pela defesa. (...)”. 
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 Nestes autos, o Defendente foi denunciado pelo d. MPF 

pela suposta prática do delito previsto no art. 317, §1º, do Código 

Penal e do crime previsto no art. 1º, §4º, da Lei n.º 9.613/98. 

 No entanto, a despeito da determinação constante no 

art. 41 do CPP36, o órgão acusatório falhou ao descrever as 

circunstâncias essenciais dos fatos criminosos imputados ao 

Defendente.  

 Ao contrário do afirmado por Vossa Excelência na 

decisão do Evento 92, a imputação é incompreensível e, sendo assim, 

impede o Defendente de exercer plenamente seu direito de defesa.  

 O tipo penal do crime de corrupção passiva, imputado 

ao Defendente com sua causa de aumento de pena, é descrito no 

Código Penal da seguinte forma: 

 

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-
la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de 
tal vantagem: 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”. 

 

 Verifica-se, portanto, que, para que seja possível 

subsumir um determinado fato ao tipo penal da corrupção passiva, 

com sua causa de aumento de pena, é necessária a descrição de 

algumas circunstâncias essenciais do crime.  Por exemplo, há que 

se ter a descrição da solicitação ou do recebimento da vantagem 

indevida e da forma em que ela se deu (direta ou indiretamente); 

a indicação de fatos que indiquem que essa vantagem tem direta 

relação à função do sujeito ativo do delito; e, para a 

                                       
36 Saliente-se que, da mesma forma, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 
(Pacto de São José da Costa Rica), no Brasil promulgada pelo Decreto-lei nº 678, de 
06/11/1992, estabelece, em seu art. 8º, que: “Toda pessoa acusada de delito tem 
direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua 
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, ás seguintes 
garantias mínimas: 
(...) 
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada”.  
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caracterização da causa de aumento de pena, é imprescindível a 

delimitação do ato praticado ou daquele que se deixou de praticar 

em benefício do corruptor.  

 Não há qualquer discussão quanto ao entendimento de 

que somente se considera preenchido o requisito da “exposição do 

fato criminoso” previsto em nossa legislação processual penal 

quando a denúncia narra o referido fato “detalhadamente, fazendo 

menção às circunstâncias que o envolvem e que possam influir na 

sua caracterização, como, por exemplo, aquelas que digam respeito 

a (...) causas de aumento ou diminuição de pena (...)”37.  

 No presente caso, entretanto, limitou-se o Parquet 

Federal a alegar que o Defendente teria praticado atos de ofício 

com infração aos seus deveres funcionais, no interesse da Andrade 

Gutierrez, bem como se omitido “na prática de atos de ofício que 

viessem contra os interesses da empreiteira”38.  

 Como se vê não foram descritos quais teriam sido os 

tais atos, ou quais teriam sido as omissões funcionais do 

Defendente, o que representa, por evidente, óbice ao regular 

exercício do seu direito de defesa (afinal, como demonstrar que 

não fez algo que não lhe é imputado?!). 

 Com a devida vênia, também deixou o órgão acusatório 

de descrever os fatos que fazem crer que o recebimento da dita 

vantagem se deu em decorrência da função do Defendente. Ora, in 

casu¸ este liame estaria justificado caso se explicasse quais atos 

foram ou deixaram de terem sido praticados, o que, como se disse, 

não foi feito.  

  Explica-se.  

                                       
37 Lima, Renato Brasileiro. Obra citada, p. 359. No mesmo sentido: “A 
exposição deve limitar-se ao necessário à configuração do crime e às demais 
circunstâncias que circunvolveram o fato e que possam influir na sua 
caracterização, como, inclusive, as que digam respeito a qualificadoras, 
causas de aumento ou diminuição da pena, agravantes, atenuantes etc”. In 
Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 1, 29. Ed. rev. 
e atual, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 399. 
38 Denúncia: evento 1, p. 5-7. 
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 É fato notório que a presente ação penal, como muitas 

outras, deita raízes no Termo de Colaboração premiada prestado por 

PAULO ROBERTO COSTA. Este, em todos os seus pronunciamentos, 

inclusive quando do seu depoimento prestado nestes autos, afirmou 

que teria sido procurado pelo Defendente, o qual teria solicitado 

que as empresas que estavam executando a obra do COMPERJ 

auxiliassem, financeiramente, sua campanha de reeleição.  

 Ou seja, se houve pagamento de vantagem indevida, 

esse se deu em razão do prestígio do Defendente, o que foi, repita-

se, explicado pelo próprio órgão acusatório em suas alegações 

finais39 e não em razão de sua função, para praticar ou não atos 

funcionais.  

 De igual modo, quanto aos delitos de lavagem de 

dinheiro imputados ao Defendente, é de se reconhecer que o autor 

desta ação penal não identificou de que maneira foram ocultados e 

dissimulados “a origem, a natureza, localização, disposição, 

movimentação e a propriedade de valores” supostamente provenientes 

do cometimento do crime de corrupção passiva.  

 Antes disso, na verdade, sequer é explicado na inicial 

acusatória o nexo causal que levaria a crer que todos os gastos 

apontados, atribuídos ao Defendente e realizados entre 17/09/2010 

e 16/12/2015, foram provenientes de um suposto crime consumado em 

2008 (a acusação não soube precisar a data...).  

 Aqui, está-se falando acerca da imputação de um crime 

que exige a consumação de um crime anterior. Isto é, é elemento 

essencial do tipo penal a demonstração de que os ativos lavados 

são oriundos de atividade ilícita. Entretanto, não há qualquer 

esclarecimento na denúncia acerca de como ou por que razão o 

Parquet Federal concluiu que as compras efetuadas pelo Defendente 

                                       
39 “Tal circunstância, vale dizer, de ser SÉRGIO CABRAL uma figura expoente 
do PMDB foi decisiva para a atuação de PAULO ROBERTO COSTA no auxílio a 
obtenção de propina para o então Governador do Estado do Rio de Janeiro e 
pessoas a ele relacionadas”. 
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foram pagas com o dinheiro, em tese, recebido em virtude do crime 

de corrupção. 

 Acrescente-se, nesta oportunidade, mais um dado: não 

houve qualquer ocultação (!). Como se depreende da análise das 

provas trazidas pelo nobre MPF, o Defendente, ao contrário do 

alegado, não ocultou qualquer gasto: todas as notas fiscais, 

comprovantes de gastos, estão em seu nome ou no nome de sua esposa 

e foram por ele confirmados em seu interrogatório. 

 Vossa Excelência ressaltou, na decisão do Evento 92, 

que “a realização de gastos e a de compras com condutas de 

ocultação e dissimulação são em princípio aptas para configurar 

crime de lavagem”. Mas, com o devido respeito, tal afirmação não 

faz qualquer sentido (!). 

 O crime de lavagem tem como fim a conversão dos bens, 

direitos ou valores em ativos lícitos e, assim, disponíveis ao 

sujeito ativo do crime40. No caso sob análise, o Parquet Federal 

indica a aquisição pelo Defendente de bens que representam um fim 

em si mesmo (ternos, vestidos, móveis, utensílios de cozinha...). 

Isto é, sem qualquer valor de revenda!  

 O que se presente demonstrar é que se, com muito 

esforço, se admitir que a denúncia expõe e comprova, ainda que de 

forma indiciária, a consumação do crime antecedente ao de lavagem, 

os fatos e provas que indicariam a ocorrência deste último delito 

indicam, no máximo, que houve o exaurimento do crime antecedente! 

                                       
40 “Importa, entretanto, sobremaneira, a caracterização do elemento subjetivo do 
tipo – o dolo específico. Deve haver indícios suficientes de que o agente 
efetivamente pretenda ‘ocultar’ ou ‘dissimular’, e não somente ‘guardar’ o provento 
do crime. 
Assim, se o agente recebe R$ 1 mil em dinheiro de, por exemplo, corrupção, e o gasta 
em roupas ou restaurantes, ou mesmo o deposita em sua conta bancária com o mero 
intuito de em seguida usufruir, ou gastá-lo, ou não terá agido com o elemento 
subjetivo do tipo – ‘ocultar’ ou ‘dissimular’. A falta do dolo específico desfigura 
a prática do crime de lavagem de dinheiro.” (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de 
Lavagem de Dinheiro (pag.82). 2ª ed. – São Paulo. Atlas. 2013”) 
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 Em sendo assim, tendo a acusação trazido aos autos 

comprovantes de gastos com bens de consumo e um serviço contratado 

e não havendo qualquer intenção de promover ocultação por parte 

do Defendente, não se configura o tipo penal do art. 1º, §4º, da 

Lei nº 9.613/98.  

 A jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios é 

uníssona no sentido de que são ineptas as denúncias que não 

descrevem as circunstâncias essenciais dos crimes imputados ao 

réu. In verbis: 

 

“PROCESSUAL PENAL. NÃO-RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP 
DO CPP. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. 
DENÚNCIA INEPTA. 
1. São crimes contra a administração ambiental – Lei n. 9.605/98, 
artigos 66 a 69 – as ações ou omissões que violem regras 
jurídicas, ou seja, normas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente, de natureza legal ou contratual. 
2. A denúncia é uma proposta da demonstração de prática de um 
fato típico e antijurídico a determinada pessoa, sujeita à 
efetiva comprovação e à contradita; assim, denúncias que não 
descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam 
com os postulados básicos do estado de Direito (HC n. 101.372). 
3. Denúncia que não se coaduna com os termos do art. 41 do CPP 
deve ser rejeitada por inepta. 
4. Denúncia rejeitada por inépcia” (grifos nossos)(STJ, APn nº 
561, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, julg. em 03/03/2010, 
DJe de 22/04/2010) 
 
“Denúncia – Inépcia – Descrição insuficiente. ‘É inepta a 
denúncia que não descreve pormenorizadamente o fato criminoso, 
dificultando o exercício de ampla defesa’. Recurso de habeas 
corpus provido” (STF, RHC, Rel. Ministro RAFAEL MAYER, RT 
562/427). 
 

Desta feita, não havendo a descrição de fatos hábeis a 

se subsumirem aos tipos penais imputados ao Defendente, em clara 

afronta ao art. 41 do CPP, forçosa a rejeição da denúncia, com 

fulcro no art. 395, I, do Código de Processo Penal. 

 

3.4 - Dos equívocos cometidos quando do aditamento à denúncia 

(Eventos 69 e 92) 
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 Como já ressaltado, a presente ação penal teve início 

com o oferecimento de denúncia pelo Parquet Federal em face deste 

Defendente e mais seis corréus, dentre eles os colaboradores 

ROGÉRIO NORA DE SÁ e CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO (Evento 1). 

 Na decisão exarada em 16.12.2016 (Evento 5), Vossa 

Excelência recebeu a denúncia em relação a todos os acusados, 

incluindo os colaboradores.  

 Mais tarde, o Parquet Federal apresentou petição sob 

a marca de “aditamento à denúncia”, requerendo que os 

colaboradores Rogério Nora e Clóvis Peixoto i) fossem excluídos 

do polo passivo da presente demanda;  ii) fossem incluídos no rol 

de testemunhas de acusação; e que iii) fosse determinada a 

suspensão do processo em relação eles  (Evento 69).  

 Em decisão proferida em 03.02.2017, consubstanciada 

no Evento 92, Vossa Excelência recebeu o tal aditamento, 

determinando a suspensão da ação penal em relação àqueles 

colaboradores e deferindo o pedido de que ambos fossem ouvidos, 

nestes autos, na qualidade de testemunhas arroladas pela acusação, 

excluindo-os, assim, do polo passivo da demanda. Ao final, Vossa 

Excelência consignou que “a alteração nenhum prejuízo traz às 

Defesas, uma vez que, na condição anterior, seriam de todo modo 

ouvidos como acusados colaboradores, com o compromisso de dizer a 

verdade”. 

 Contudo, conforme a Defesa passará a demonstrar, não 

há fundamento para admitir o aditamento à denúncia.   

  

3.4.1 – Da impropriedade do aditamento da denúncia na hipótese: 

alteração da situação jurídica de corréus 

 

 Com o advento da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB), a leitura de todo o ordenamento jurídico 

deve ser feita conforme às novas normas constitucionais.  
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 É neste contexto que o Código de Processo Penal de 

1941, apesar de ter sido inspirado numa legislação produzida em 

um período autoritário41, passa a ser visto como um conjunto de 

regras existentes com o fim de viabilizar a defesa dos direitos e 

garantias constitucionais. 

 Também nesse contexto são erigidos os princípios 

norteadores do Processo Penal brasileiro, todos com a clara função 

de proteger o acusado dos excessos do Estado. Um dos princípios 

norteadores do Processo Penal, como se sabe, é o devido processo 

legal, previsto literalmente na CRFB42.  

 O princípio do devido processo legal, em poucas 

palavras, exprime a garantia dada ao acusado de que o procedimento 

processual previamente estabelecido em lei será respeitado43. Ou 

seja, é inadmissível, no curso do processo penal, a adoção de 

procedimentos ou a realização de atos processuais não previstos 

em lei, sob pena de se estar violando uma das garantias do réu.   

 Estabelecido o objetivo do Processo Penal, passa-se 

diretamente à análise do equivocado aditamento à denúncia 

promovido.   

 O Código de Processo Penal prevê o aditamento da 

denúncia, ou queixa, na seguinte hipótese: 

 

“Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender cabível 
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova 
existente nos autos de elemento ou circunstância da infração 
penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar 
a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude 
desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, 
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”. 

                                       
41 Oliveira, Eugenio Pacelli de. Curso de processo penal – 16. ed., São Paulo: Atlas, 
2012, p. 8.  
42 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”. 
43 “O princípio significa dizer que se devem respeitar todas as formalidades previstas 
em lei para que haja cerceamento da liberdade (seja ela qual for) ou para que alguém 
seja privado de seus bens in Rangel, Paulo, Direito Processual Penal – 14ª Ed., rev. 
ampliada e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3.  
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 Isto é, se durante a instrução surgir prova capaz de 

dar nova definição ao crime imputado ao acusado, não estando àquela 

contida na denúncia, pode o Ministério Público promover o 

aditamento desta. 

  Ao tratar da possibilidade de haver aditamento da 

denúncia, a doutrina pátria, de forma uníssona, reconhece existir 

dois tipos de aditamento: o próprio e impróprio.  

 O aditamento próprio, que pode ser, ainda, real ou 

pessoal, ocorre quando são “acrescentados fatos (real) ou acusados 

(pessoal), cuja existência era desconhecida quando do oferecimento 

da denúncia”44. O impróprio, por sua vez, é verificado quando 

“corrige-se alguma falha na denúncia, retificando dados relativos 

ao fato”45. 

 Em qualquer hipótese, o aditamento à denúncia deve 

ser utilizado para acrescentar dados fáticos que eram 

desconhecidos pelo acusador quando do oferecimento da denúncia46 

e só (!). Neste sentido, a jurisprudência do Eg. SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL admite aditamento para sanar omissões. Veja-se:  

 

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO E EXTORSÃO. NULIDADES. ADITAMENTO DA 
DENÚNCIA. INCLUSÃO DE RÉU ANTES DA SENTENÇA FINAL. POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZATIVA DO COGNOMINADO 
“ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO”. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO 
CONTRADITÓRIO PELO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE 
CITADO. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL 
DO PACIENTE. RECONHECIMENTO DE OBJETO. VIOLAÇÃO DOS 
ART. 226 E 227 DO CPP NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

                                       
44 Lopes Jr., Aury. Direito processual penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 414. 
45 Lopes Jr., Aury. Direito processual penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 414. 
46 Nas palavras do eminente jurista Gustavo Badaró: “[O] Ministério Público 
pode, a qualquer momento, aditar a denúncia, corrigindo elementos não 
essenciais”. In “Badaró, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. rev., 
atual. e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 206.   
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IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
1. O arquivamento implícito não foi concebido pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, e modo que nada obsta que o Parquet proceda 
ao aditamento da exordial acusatória, no momento em que se 
verificar a presença de indícios suficientes de autoria de outro 
corréu. (Precedentes: AI nº 803138 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, Dje 15.10.2012; HC nº 104356/RJ, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 02.12.2010; RHC nº 
95141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 
23.10.2009). 
2. O aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer tempo, 
com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em momento 
anterior à prolação da sentença final e (ii) seja oportunizado 
ao réu o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e 
do contraditório, ex vi do art. 5º, LIV e LV. 
(...)”. (grifos nossos)(STF, RHC 113.273/SP, Primeira Turma, Rel. 
Min. Luiz Fux, pub. no DJe em 14.08.2013) 

  

 

 O aditamento não se presta a alterar a situação 

jurídica de um réus para transformá-lo em testemunha. 

 Não obstante o entendimento acerca das hipóteses nas 

quais é possível o aditamento à denúncia, nestes autos, como se 

disse, o Parquet Federal requereu, com base em cláusula de acordo 

de colaboração, a suspensão da presente ação penal em relação aos, 

à época, corréus Rogério Nora e Clóvis Primo, além da exclusão 

destes do polo passivo da demanda e sua inclusão no rol de 

testemunhas de acusação. 

 Ainda que fosse possível a suspensão desta ação penal 

em relação aos aqui citados colaboradores (pois não é, como se 

demonstrará mais adiante), deveriam eles continuar constando nos 

autos como coacusados, mas, em hipótese alguma, poderia ter sido 

alterada sua situação jurídica, por ausência de fundamentação 

legal para tanto. 

 O que aqui acabou por se permitir, a pretexto de 

aditar a denúncia, foi que o MPF incluísse novas testemunhas de 

acusação, após o momento oportuno, o que, aliás, não foi permitido 

à Defesa. 
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 Não se pode, ainda, apenas para referendar um ato 

processual não previsto em lei, argumentar que os colaboradores 

seriam ouvidos de qualquer forma. É inegável que coacusados 

colaboradores e testemunham ocupam posições distintas no processo, 

não sendo possível conferir-lhes o mesmo valor probatório.  

 Ademais, colaboradores são criminosos diretamente 

envolvidos nos crimes que estão confessando e delatando, de 

maneira que estão protegendo interesses próprios ao prestar suas 

declarações. Indiscutivelmente, tal fato leva diretamente à 

valoração da prova desses depoimentos47. 

 Em realidade, a teor da Lei nº 12.850/13, que 

disciplina a colaboração premiada como meio de obtenção de prova 

relativo ao crime de organização criminosa, e o a ele conexos, a 

depoimento puro e simples do colaborador sequer tem valor 

probatório, como se depreende do §16 do art. 4º da referida lei: 

 

“Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento 
apenas nas declarações de agente colaborador”. 

 

 O prejuízo causado às Defesas reside, portanto, na 

referida alteração da situação jurídica dos coacusados 

colaboradores, a qual, sem dúvida, enseja o reconhecimento da 

nulidade do aditamento promovido.   

 

3.4.2 – Da ilegalidade do pedido de suspensão da ação penal em 

relação aos coacusados colaboradores (acordo de colaboração x lei) 

  

 Na petição de aditamento à denúncia (Evento 69), o 

Parquet Federal, dando cumprimento à “Cláusula 6ª” dos acordos de 

colaboração premiada firmados com Rogério Nora e Clóvis Primo, 

                                       
47 É de se ter em mente, aqui, que têm sido verificadas uma série de contradições nos termos 
de colaboração prestados até o momento, no que pertine à chamada Operação Lava-Jato: 
http://www.conjur.com.br/2017-fev-17/mpf-romper-acordo-paulo-roberto-delator-lava-jato; 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/youssef-e-costa-se-contradizem-sobre-doacao-campanha-
de-dilma.html. 
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requereu a suspensão da presente ação penal em relação a tais 

colaboradores. 

 Ainda que carecendo de fundamento legal, Vossa 

Excelência promoveu a suspensão requerida, excluindo os citados 

colaboradores do polo passivo da demanda. 

  Como já enfrentado acima (item 4.1.2), a promessa 

contida na mencionada “Cláusula 6ª” dos acordos firmados pelo MPF 

com Rogério Nora e Clóvis Primo é flagrantemente ilegal.  

 A Lei nº 12.850/13 não prevê qualquer hipótese em que 

possa o Ministério Público requerer a suspensão de uma ação penal 

em curso.  

 Conforme ressaltado quando foram apresentadas as 

nulidades dos acordos de colaboração, o que se permite é que sejam 

suspensos o prazo para o oferecimento de denúncia ou do processo, 

relativos ao colaborador (art. 4º, §3º).  

 Situação totalmente diversa (e sem aplicabilidade 

neste caso) é a prevista no §4º do art. 4º da Lei nº 12.850/13, a 

qual permite que o Ministério Público deixe de oferecer denúncia 

se o colaborar “I - não for o líder da organização criminosa” e 

“II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos 

deste artigo”.  

 Ora, in casu, o MPF não poderia “deixar de oferecer 

denúncia”, pois já a tinha oferecido. Ademais, os colaboradores 

em questão não estão abarcados nas hipóteses elencadas nos incisos 

do referido §4º.  

 Na verdade, mesmo que os colaboradores não fossem 

líderes da organização criminosa e tivessem sido os primeiros a 

prestar efetiva colaboração, o MPF, depois de já os ter denunciado, 

não poderia (como a arrepender-se) requerer a suspensão da ação 

penal, salvo ao arrepio da lei processual. Isto porque o 

ordenamento não permite a realização de ato processual não 

previsto na legislação.  
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 Neste sentido, novamente, as valiosas palavras de 

J.J. Gomes Canotilho e Nuno Brandão:  

 

“Prevendo a lei um mecanismo processual próprio para subtrair o 
réu colaborado à acção penal, é evidente que não se pode ele ser 
subvertido e contornado através da criação de mecanismos sem 
sustentação legal destinados a alcançar o resultado para o qual 
a lei previu uma via processual própria. Lograr-se-ia dessa forma 
chegar a esse mesmo resultado prescindindo da reunião dos 
pressupostos de validade estabelecidos pela lei para conceder 
tal vantagem. A fraude à lei aí perceptível revela à saciedade 
a violação do princípio constitucional da legalidade 
processual”48.  

 

 Data vênia, Exa., pior do que a existência daquela 

ilegal “Cláusula 6ª” do acordo firmado com Rogério Nora e Clóvis 

Primo, foi a chancela deste MM. Juízo Federal à ilegalidade 

cometida (!). 

 A bem da verdade, o acordo de colaboração premiada 

firmado entre MPF/Rogério Nora e MPF/Clóvis Primos jamais poderiam 

ter sido homologados pelo Eg. STF, em razão dos inúmeros e 

evidentes vícios que ostenta, os quais serão objeto de 

consideração mais adiante. 

 Entretanto, se, de um lado, a Corte Suprema parece 

ter incorrido em equívoco ao homologar o acordo em questão, este 

i. magistrado não está obrigado a manter tal equívoco. 

 É inconteste que os juízes gozam de independência 

jurídica, não estando subordinados hierarquicamente no desempenho 

de suas atividades. As únicas subordinações dos juízes são à 

Constituição e à lei49.  

                                       
48 Canotilho, Joaquim José Gomes e Nuno, Brandão. Artigo citado, p. 34. 
49 “(...)existe ainda a denominada independência jurídica dos juízes, a qual 
retira o magistrado de qualquer subordinação hierárquica no desempenho de 
suas atividades funcionais; o juiz subordina-se somente à lei, sendo 
inteiramente livre na formação de seu convencimento e na observância dos 
ditames de sua consciência.” in Cintra, Antonio Carlos de Araújo; Dinamarco, 
Cândido Rangel e; Grinover, Ada Pellegrini. 9ª edição: rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 1.992, p. 139. 
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 Neste sentido, volta-se à preciosa lição de J.J. Gomes 

Canotilho e Nuno Brandão: 

 

“[É] óbvio que, intraprocessualmente, uma instância judicial deve 
acatar e dar efeito ao que um tribunal superior haja determinado 
no âmbito da apreciação de um recurso ou impugnação de uma decisão 
por si anteriormente tomada. Mas, fora isso, e tirando o caso 
excepcional das súmulas vinculantes do STF (...), em nenhuma 
outra hipótese estará um tribunal sujeito ao entendimento que 
uma outra corte judicial tenha relativamente a um casi que entre 
na sua competência jurisdicional, mesmo que esta última se trate 
da mais alta instância judiciária do país”50. 

   

 E mais: os autores português advertem também que, em 

casos como o dos autos, tendo o acordo de colaboração sido 

homologado pelo STF, mas não sendo este competente para o 

processamento originário do réu, o juízo homologatório feito não 

vincula o juízo, de fato, competente para o julgamento51. 

 Diante, portanto, da flagrante ilegalidade da 

suspensão da presente ação penal em relação aos, à época, 

coacusados colaboradores, permite-se a este nobre magistrado 

rechaçar o acordo de colaboração firmado entre estes e o Ministério 

Público Federal, prestigiando, assim, sua independência jurídica.  

 Ante todo exposto, forçosa é a declaração de nulidade 

do processo a partir do aditamento da denúncia promovidos, devendo 

os colaboradores Rogério Nora e Clóvis Primo serem reinseridos no 

polo passivo desta ação penal e, por consequência, repetidos todos 

os atos processuais realizados desde então.  

 

                                       
50 Artigo citado, p. 27. 
51 “Já não será assim, porém, se o STF não detiver a competência para o 
processamento em 1ª instância de tal réu. Neste quadro, o juízo 
homologatório do STF figurará perante o juiz competente para a causa como 
o juízo de uma qualquer outra corte de 1ª instância, não o podendo vincular, 
dada a independência recíproca que entre ambos intercede. Nessa medida, não 
estará esse juiz obrigado a outorgar ao co-réu colaborador as vantagens a 
ele prometidas num acordo por si não homologado enquanto juiz legalmente 
competente para o processo” in artigo citado, p. 28. 
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3.4.3 – Da ausência de intimação das Defesas sobre o aditamento 

da denúncia 

 

 Não bastasse a impropriedade da solução proposta pelo 

MPF para cumprir uma cláusula (manifestamente ilegal) do acordo 

de colaboração firmado com Rogério Nora e Clóvis Primo, data vênia, 

este MM. Juízo incidiu em erro ao deixar de intimar as Defesas 

acerca do aditamento à acusação. 

 Neste ponto, não há falar de ausência de prejuízo a 

Defesa a ensejar a desnecessidade de sua intimação, a um, pois, 

como já ressaltado, é impossível alterar a situação jurídica de 

coacusados por meio de aditamento à denúncia; a dois, porque 

transmutar coacusados colaboradores em testemunhas reflete no 

valor dado à prova produzida; e, a três, eis que a inobservância 

de mais uma regra procedimental representa um prejuízo em si mesmo.   

 O CPP é claro ao determinar que, após a apresentação 

do aditamento da denúncia pelo Ministério Público, o defensor do 

acusado deverá ser ouvido e, somente depois disso, será admitido, 

se for o caso, o referido aditamento52.  

 Não bastasse essa regra específica, dentre as 

importantes alterações trazidas pelo NCPC, está a regra geral, 

aplicável ao Processo Penal em virtude da previsão constante no 

art. 3º do CPP, de que não pode o magistrado decidir, ainda que 

em casos nos quais poderia fazer de ofício, sem antes ouvir as 

partes. Veja-se a literalidade do art. 10 do NCPC:  

 

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base 
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

                                       
52 Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, 
em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não 
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a 
termo o aditamento, quando feito oralmente.    
 § 2o  Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a 
requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição 
de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.   
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oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício”53.  

 

 Não há, portanto, fundamento legal apto a justificar 

a ausência de intimação das Defesas acerca do aditamento à denúncia 

apresentado, justificando a necessidade de tal intimação, por 

outro lado, também os princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa. Neste sentido, é a jurisprudência do Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  

 

HABEAS CORPUS. PACIENTE INICIALMENTE PRONUNCIADO POR TENTATIVA 
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o., II, C/C ART. 14, II, 
AMBOS DO CPB). RENÚNCIA DE UM DOS PATRONOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 
REMANESCENTE, PELA IMPRENSA OFICIAL, PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO 
DO RECURSO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REFORMA 
OPERADA PELO TRIBUNAL: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE 
PRONÚNCIA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA: TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 
121, § 2o., II E IV, C/C ART. 14 , II, AMBOS DO CPB E ART. 10 , 
CAPUT, DA LEI 9.437 /97). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA, QUE PODERÁ CONTRADITAR, EM 
TODOS OS SEUS TERMOS, A NOVA IMPUTAÇÃO. PARECER DO MPF PELA 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.  
(...) 
2. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, 
nos termos do art. 569 do CPP , o aditamento da denúncia é 
perfeitamente admissível, desde que ocorra antes da sentença 
final e seja garantindo, efetivamente, o exercício da 
ampla defesae do contraditório pelo acusado.  
(...).” (grifos nossos) (STJ, HC 95.766/SP, Quinta Turma, Min. 
Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no DJe de 01.02.2010) 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157 , § 3º , 1ª 
PARTE; 129, CAPUT, C/C 29 (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69 DO 
CÓDIGO PENAL . ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. ART. 384 
, PARÁGRAFO ÚNICO , DO CPP . ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA LESÃO 
CORPORAL, DE LEVE PARA GRAVE, DIANTE DE LAUDO PERICIAL 
COMPLEMENTAR. FATO NOVO OBJETO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANULAÇÃO DO FEITO A PARTIR DO ADITAMENTO. INTIMAÇÃO À DEFESA. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. 
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FATO 
NOVO. MANUTENÇÃO NO CÁRCERE. CONSEQÜÊNCIA DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. INADAPTABILIDADE DO PACIENTE AO CONVÍVIO SOCIAL. 
ORDEM DENEGADA.  
1. Não há nulidade em aditamento à denúncia (mutatio libelli) 
quando oferecida a oportunidade para a manifestação da defesa.  
(...) (grifos nossos)(STJ, HC 100.874/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. 
Og Fernandes, publicado no DJe em 09.02.2009) 

                                       
53 Art. 3º do CPP: “A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e 
aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. 
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 Diante dos argumentos até aqui expostos, ainda que 

não se reconheça a nulidade do aditamento, imperioso é o 

reconhecimento da ausência da intimação das Defesas para se 

manifestarem a seu respeito.  

 

3.5. Violação do direito de comunicação livre e reservada com 

advogados.  Violação aos preceitos constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório (art. 5.º, LV, CF), a disposições da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (art. 8.º, 2, d), e ao Estatuto da 

OAB (art. 7.º, III, L. 8.906/1994) 

 

 Desde novembro de 2016 até o final do mês de maio de 

2017, o Defendente se encontrava custodiado na Cadeia Pública 

Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), Complexo de Gericinó, 

onde recebia a visita dos seus advogados. Ocorre que, no referido 

Presídio, não foi permitida a disponibilização de algum local para 

que o Defendente e seus advogados pudessem conversar livre e 

reservadamente sobre os fatos imputados na presente denúncia, bem 

como manusear, em conjunto, os documentos que a instruem, o que 

se revela verdadeiro cerceamento de defesa. 

 Em todas as ocasiões em que os advogados estiveram no 

mencionado Presídio para conversar com o Defendente, tiveram que 

fazê-lo no parlatório, por meio de interfone, separados por uma 

grossa camada de vidro com isolamento acústico. Isso, geralmente, 

na presença de advogados de outros presos presentes no mesmo 

parlatório, o que – por si só – já viola o direito à defesa, que 

tem como corolário o diálogo reservado entre advogado e cliente. 

 A comunicação, naqueles moldes, impossibilita que o 

Defendente e seus advogados mantenham uma troca de informações de 

forma satisfatória sobre os fatos que lhe são imputados na 

denúncia.  Tal condição, imposta ao Defendente e a seus advogados, 
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viola flagrantemente os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, LV, CF), eis que não 

permite condições mínimas necessárias para que possam conversar, 

em reserva, quanto aos fatos imputados na denúncia e quanto aos 

documentos que instruem a peça exordial.    

 De acordo com o art. 5.º, LV, da Constituição Federal, 

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”.  A Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos também estabelece que a comunicação 

reservada é direito elementar do cidadão acusado (art. 8.º, 2, d): 

“Artigo 8.  Garantias judiciais. (...) 2. Toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se 

comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 

direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...)  

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser 

assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, 

livremente e em particular, com seu defensor;” 

 Além disso, se encontra previsto no art. 7.º, III, da 

Lei 8.906/1994, que é direito do advogado: “comunicar-se com seus 

clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando 

estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos 

civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis”.  Esse 

direito, evidentemente, é estabelecido em função do cidadão 

acusado, e não necessariamente do próprio advogado.   

 Verifica-se, diante dos dispositivos constitucionais, 

convencionais e legais acima transcritos, que ao cidadão acusado 

deve ser assegurada, de forma irrestrita, comunicação pessoal e 

reservada entre advogado e cliente (o que não está sendo observado 

no presente caso!), por constituir elementar concreção do direito 

ao contraditório e à ampla defesa. 
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 A violação desse direito elementar representa 

arbitrário comprometimento da plenitude da defesa. O prejuízo é 

especialmente grave neste momento processual, eis que, como se 

sabe, a resposta preliminar do art. 396-A, CPP é o momento em que 

o Defendente pode trazer, com a maior amplitude possível, seus 

requerimentos de prova. Sobre o tema, o Defte. pede vênia para 

transcrever trecho de decisão monocrática proferida, em 

26.06.2007, pelo i. Min. CELSO DE MELLO, nos autos da Ext 

1.085/Itália: 

 

“impõe-se, ao Poder Público, o respeito efetivo a essas garantias 
constitucionais e legais (que são indisponíveis), bem assim às 
prerrogativas profissionais que assistem, nos termos da lei, aos 
Advogados, não se revelando legítima, sob tal perspectiva, a 
invocação, pelo Estado, de quaisquer dificuldades de ordem 
material que possam comprometer, afetando-a gravemente, a 
eficácia dos direitos assegurados pelo ordenamento positivo 
nacional”. 

 

 O acesso a tais direitos, na realidade, há de ser 

assegurado, sempre, sem qualquer discriminação, a todos aqueles, 

brasileiros ou estrangeiros (independentemente de sua condição 

social, econômica ou funcional), que, eventualmente, se achem sob 

a custódia do Estado. Os órgãos e agentes que compõem a estrutura 

do Estado (tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo 

ou no Poder Judiciário) não podem frustrar, por isso mesmo – ainda 

que fundados em compreensíveis razões de ordem administrativa ou 

de caráter material –, o exercício das prerrogativas e garantias 

individuais fundadas, em sua origem mesma, na própria declaração 

constitucional de direitos. 

 Sob tal aspecto, portanto, as notórias dificuldades 

(e limitações) de ordem material que afligem o Poder Público, 

notadamente no âmbito prisional, não podem ser opostas ao 

exercício dos direitos e garantias individuais consagrados pelo 

estatuto fundamental, sob pena de inaceitável transgressão – que 

jamais poderá ser tolerada por esta Suprema Corte - ao que proclama 



– 52 –  

 

a própria Constituição da República, especialmente em tema do 

direito de defesa. 

 É importante assinalar, neste ponto, considerada a 

essencialidade do direito de defesa, que se registra íntima 

vinculação entre as prerrogativas profissionais dos Advogados, de 

um lado, e a declaração constitucional de direitos e garantias, 

de outro, tal como tive o ensejo de decidir, nesta Suprema Corte, 

quando do exame de questão concernente ao tema ora versado nesta 

sede extradicional (MS 23.576/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

DJU  03/02/2000).  

 Na realidade, as prerrogativas profissionais dos 

Advogados representam emanações da própria Constituição da 

República, pois, embora explicitadas no Estatuto da Advocacia 

(Lei nº 8.906/94), foram concebidas com o elevado propósito de 

viabilizar a defesa da integridade das liberdades públicas, tais 

como formuladas e proclamadas em nosso ordenamento constitucional. 

 As prerrogativas profissionais de que se acham 

investidos os Advogados, muito mais do que faculdades jurídicas 

que lhes são inerentes, traduzem, na concreção de seu alcance, 

meios essenciais destinados a ensejar a proteção e o amparo dos 

direitos e garantias que o sistema de direito constitucional 

reconhece às pessoas em geral (sejam elas brasileiras ou 

estrangeiras), notadamente quando submetidas à atividade 

persecutória e ao poder de coerção do Estado. 

 É por tal razão que as prerrogativas profissionais 

não devem ser confundidas nem identificadas com meros privilégios 

de índole corporativa ou de caráter estamental, pois destinam-se, 

enquanto instrumentos vocacionados a preservar a atuação 

independente dos Advogados, a conferir efetividade às franquias 

constitucionais invocadas em defesa daqueles cujos interesses lhes 

são confiados. 
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 Por isso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL construiu 

importante jurisprudência destacando a vocação protetiva inerente 

à ação dos advogados, tem a eles dispensado o amparo jurisdicional 

necessário ao desempenho integral das atribuições de que se acham 

investidos. 

 Em valiosa monografia sobre o tema, ALBERTO ZACHARIAS 

TORON e ALEXANDRA LEBELSON SZAFIR54 põem em relevo a alta missão 

institucional que qualifica a atuação dos Advogados e asseveram 

que as prerrogativas desses profissionais existem para permitir-

lhes a tutela efetiva dos interesses e direitos de seus 

constituintes. 

 Por força e autoridade da Constituição e das leis da 

República, cabe ao Advogado, na prática do seu ofício, a 

prerrogativa de velar pela intangibilidade dos direitos daquele 

que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-

lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do “munus” de que se 

acha incumbido, o pleno exercício dos meios destinados à 

realização de seu legítimo mandato profissional. 

 Na mesma linha são as lições de ALBERTO ZACHARIAS 

TORON e ALEXANDRA LEBELSON SZAFIR55, sobre os altos propósitos da 

comunicação pessoal e reservada entre cidadão acusado e seu 

advogado: 

 

“Tão importante é o direito de o preso ter acesso a outras pessoas 
e, sobretudo, ao advogado, que, mesmo sob o Estado de Defesa, é 
vedada a sua incomunicabilidade (CF, art. 136, IV). De fato, é 
o advogado quem, em primeiro lugar, terá a oportunidade de 
constatar a higidez física e moral e zelar por ela, reclamando 
quando o preso for desrespeitado no que concerne a direitos 
fundamentais. 
................................................... 
A imposição ao advogado de que sua conversa com o seu assistido 
se dê por meio de um interfone atenta contra o caráter pessoal 
da conversa (...). Mesmo porque, por outro lado, a utilização 
dos interfones não oferece ao advogado a segurança necessária 
quanto ao sigilo da sua conversa com o preso. Se o acesso amplo 

                                       
54 “Prerrogativas Profissionais do Advogado”, 2006, OAB Editora. 
55 “Prerrogativas Profissionais do Advogado”, OAB Editora, Brasília, p. 145/149.  
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e franco do cliente detido ao advogado é, como disse o ministro 
XAVIER DE ALBUQUERQUE, ‘consubstancial à defesa ampla garantida 
na Constituição’, seu cerceamento mediante a imposição da 
utilização do interfone viola não apenas a Lei 9.806/94, mas a 
própria Constituição no que tem de mais caro quando relacionado 
ao sistema penal: a ampla defesa do acusado. 
................................................... 
A liberdade da advocacia e o segredo profissional acabam sendo 
não apenas neutralizados, mas mesquinhamente pisoteados. A 
utilização de interfones como veículo de comunicação entre os 
advogados e seus clientes é intolerável diante do Estatuto do 
Advogado e dos direitos e garantias que a própria Constituição 
enumera. 
Por outro lado, tão grave quanto a imposição de interfones para 
a comunicação entre clientes e advogados, são os parlatórios 
coletivos em Presídios onde uns ouvem a conversa dos outros, que 
se dão simultaneamente num espaço sem qualquer privacidade. 
(...). Convém relembrar a antiga lição de que o maior conhecedor 
dos fatos é o cliente. Daí porque a conversa que o advogado 
estabelece com ele deve ser a mais aberta, franca e detalhada 
possível. Barreiras físicas praticamente impedem um contato 
produtivo. Aliás, em muitos casos, o advogado e o preso são 
obrigados a ficar de pé horas a fio na conversa. Tudo isso viola 
a amplitude do direito de defesa, já que o advogado fica privado 
da utilização dos meios inerentes ao seu pleno exercício. 
Dúvida, porém, não pode haver de que os parlatórios coletivos 
violam escancaradamente o direito que o advogado tem de conversar 
reservadamente com seu cliente. O advérbio sublinhado não quer 
dizer outra coisa senão privadamente, isoladamente, sem ninguém 
ouvindo. Quando tal condição não se estabelece, viola-se a 
prerrogativa assegurada ao advogado que pode ser remediada com 
a impetração de mandado de segurança ou, entendendo-se agredido 
o direito à ampla defesa, com o manejo de um ‘habeas corpus’ 
(...). 
Causa perplexidade, pesa dizê-lo, que, em pleno período 
democrático, práticas autoritárias, denunciadas há mais de 
cinqüenta anos, continuem vigorando entre nós, só que agora 
‘legitimadas’ por uma consciência que se afirma na eficácia 
repressiva ou em nome da segurança, como se estes valores 
pudessem se sobrepor, ‘tout court’, a direitos e garantias 
individuais e a prerrogativas profissionais. Enquanto não se 
criar uma consciência comprometida com segurança dentro de regras 
que funcionam como um sistema de garantias, e não a qualquer 
custo, pagaremos um alto preço pelo desrespeito a valores maiores 
que são as regras matrizes de uma sociedade regida por uma 
Constituição.” (grifamos e sublinhamos) 

 

 Dessa forma, em razão do cerceamento de defesa 

provocado pela limitação imposta, in casu, impedindo o contato 

pessoal e reservado, necessário se faz que seja determinado por 

esse MM. Juízo a entrevista entre o Requerente e seus advogados, 

em sala ou local reservado, a fim de que ambos possam manusear em 



– 55 –  

 

conjunto as peças que instruem a denúncia ora respondida, 

assegurando-se, assim, o amplo direito à defesa e ao 

contraditório. 

 

IV 

O INTERROGATÓRIO DE SERGIO CABRAL 

 

 No interrogatório, SERGIO CABRAL negou ter recebido 

a vantagem indevida da ANDRADE GUTIERREZ. Quanto às mercadorias 

listadas na denúncia, afirmou tê-las adquirido com recursos 

próprios e com recursos oriundos de “sobras” de campanha. 

 Eis os trechos em que SERGIO CABRAL se refere ao 

recebimento de doações não contabilizadas (caixa 2 eleitoral): 

     

“Defesa:- Tudo bem. Uma outra passagem da denúncia, já 
rapidamente mencionada, diz respeito ao uso da suposta propina 
recebida da Andrade. O senhor teria utilizado esses recursos para 
compra das mercadorias listadas, o senhor já disse que este fato 
não é verdadeiro... 
Sérgio Cabral:- Não é verdadeiro. 
Defesa:- Agora, com relação às mercadorias, o senhor confirma 
que as comprou? 
Sérgio Cabral:- Confirmo. 
Defesa:- Com que recursos o senhor comprou essas mercadorias? 
Sérgio Cabral:- Recursos próprios e com sobras de campanha. 
 
(...) 
 
Sérgio Cabral:- As compras eram feitas por mim, com recursos meus 
e sob minha responsabilidade. Havia alguns produtos que ela 
poderia escolher o produto. Uma coisa pra casa, um vestido que 
eu havia comprado pra ela, agora, são recursos meus, recursos 
próprios meus, recursos. Eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, 
vossa excelência tem ouvido aqui muitas observações a respeito 
de caixa 2, sobra de campanha, isso é fato. Isso é um fato real 
na vida nacional. E eu reconheço esse erro, reconheço. São 
recursos advindos de recursos próprios e recursos de sobras de 
campanha e de caixa 2. Esses recursos, nada a ver nem com a minha 
mulher e muito menos a ver com essa questão dessa acusação de 
Comperj. 
Defesa:- O senhor recebeu muitos recursos nesse período? 
Sérgio Cabral:- Não tenho como ter de certa maneira, respondendo 
à pergunta do Parquet Federal, o Ministério Público, quer dizer, 
em relação a... Esse é um fato que hoje é dito e afirmado, a 
questão do caixa 2. Como isso... E acho até que há um trabalho 
feito nesse momento de ter uma outra visão sobre financiamento 
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de campanha, sobre como financiar as campanhas eleitorais, porque 
eu vejo o próprio doutor Moro sempre reiterar que a questão 
democrática, ela é vital, fundamental, e portanto, tem que se 
encontrar um caminho pra isso. Eu não posso negar que houve uso 
de caixa 2 e houve uso de sobras de campanha de recursos em 
função de ter sido um político sempre com um desempenho eleitoral 
muito forte no estado, o financiamento acontecia. E esses fatos 
são reais. Mas não tem nada a ver com a questão do Comperj.” 
(grifos nossos) 

 

 

 SERGIO CABRAL reconheceu, publicamente, ter recebido 

doações eleitorais não contabilizadas. Trata-se de um político 

experiente: foi senador, foi governador por duas vezes, foi 

deputado estadual, presidente da assembleia legislativa. SERGIO 

CABRAL sabe o que está dizendo: o caixa 2 eleitoral é “prática da 

vida nacional”. 

 Com efeito, a existência de caixa 2 eleitoral é, hoje, 

fato público e notório. 

 Diversos colaboradores confessaram a realização de 

doações via caixa 2, valendo exemplificar os casos de MARCELO 

ODEBRECHT56, BENEDICTO BARBOSA57 e ALEXANDRE ALEXANDRINO58, da 

ODEBRECHT, JOESLEY BATISTA59, da JBS, FERNANDO REIS60, da 

ODEBRECHT, RICARDO PESSOA61, da UTC, e o marqueteiro JOÃO SANTANA62 

(em relação a seus clientes do meio político). 

 A esta altura, não é possível negar que o caixa 2 

eleitoral constitui fato verídico, público e notório. Em 

entrevista recente à Folha de São Paulo, o advogado e professor 

                                       
56 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,duvido-que-tenha-um-politico-no-brasil-
eleito-sem-caixa-2-diz-marcelo-odebrecht,70001715132 
57 https://www.papotv.com.br/posts/no-tse-delator-confirma-caixa-2-para-tesoureiro-de-
aecio-neves 
58 http://www.folhapolitica.org/2017/04/relator-da-reforma-politica-anuiu-com.html.  
59 http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/05/dono-da-jbs-confessa-caixa-
dois-de-r-7-milhoes-para-serra.html.  
60 http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delator-relata-caixa-2-para-
lupi-defender-privatizacao-do-setor-de-agua-e-esgoto.ghtml  
61 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ex-presidente-da-utc-diz-em-delacao-que-
repassou-r-3-6-milhoes-da-tesoureiros-da-dilma-e-do-pt,1714294.  
62 http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/santana-confessa-que-dinheiro-
de-caixa-2-da-odebrecht-eera-divida-de-campanha-de-dilma/. Acessos em 1/6/17. 
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da USP PIERPAOLO BOTTINI afirmou que a Lava Jato é muito importante 

porque “mostrou as vísceras do problema do financiamento de 

campanha”63.  

 SERGIO CABRAL não foi o único político a reconhecer 

publicamente o recebimento de doações eleitorais não 

contabilizadas64.  

 Ao longo de sua carreira política, SERGIO CABRAL 

conheceu vitórias expressivas65.  

 Foi deputado estadual por três mandatos, de 1991 a 

2003, quando presidiu a Assembleia Legislativa. Em 2002, foi 

eleito senador da República, com mais de 4 milhões de votos. Em 

2006, foi o Governador mais votado do país entre os eleitos em 

primeiro turno (68% dos votos válidos); em 2010, obteve votação 

igualmente expressiva, 66% dos votos, alcançando a reeleição com 

superioridade inquestionável para o segundo colocado.  

 Esse favoritismo, naturalmente, atraiu doadores. 

 Os números oficiais de arrecadação da campanha de 

2010 falam por si: SERGIO CABRAL arrecadou R$ 20.701.771,61 (vinte 

milhões setecentos e um mil, setecentos e setenta e um reais e 

sessenta e um centavos).  

 Para efeito de comparação, esse volume de recursos 

doados a SERGIO CABRAL é sete vezes maior do que o valor arrecadado 

pelo segundo colocado, FERNANDO GABEIRA, que recebeu de doadores 

oficiais o montante de R$ 3.612.004,00. Esse volume é muito 

                                       
63 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1869737-pierpaolo-bottini-exageros-
da-lava-jato-nao-maculam-a-operacao.shtml.  
64 Veja o caso do deputado ONYX LORENZONI, que reconheceu o caixa 2 eleitoral através 
de vídeo publicado na Internet: https://www.youtube.com/watch?v=AoTho82Zv3Q. PEDRO 
NADAF, ex-chefe da Casa Civil do Governo do MT, também admitiu o caixa 2 eleitoral: 
https://www.issoenoticia.com.br/artigo/delator-revela-esquema-de-caixa-2-na-
campanha-de-taques-em-2014.  
65 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/sergio-de-
oliveira-cabral-santos-filho. Acessos em 1/6/17. 
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superior até mesmo se forem somadas as doações de todos os demais 

candidatos.66  

 Segundo reportagem do Jornal Estado de São Paulo, 

MARCELO ODEBRECHT teria dito o seguinte: “Duvido que tenha um 

político no Brasil que tenha se eleito sem caixa 2. E, se ele diz 

que se elegeu sem, é mentira, porque recebeu do partido. Então, 

impossível.” O referido colaborador chegou a afirmar que as 

doações por via de caixa 2 podem ser ainda maiores do que àquelas 

pelo caixa 1 e, ainda, que isto ocorre muitas vezes por opção dos 

próprios empresários. 

 Pela alta arrecadação de SERGIO CABRAL durante a 

campanha à reeleição de 2010, é possível presumir que os valores 

por ele recebidos pelo caixa 2, por opção dos próprios doadores, 

foram ainda maiores do que os R$ 20 milhões arrecadados.  

 Segundo a lei eleitoral, as sobras de campanha 

deveriam ser revertidas em favor do partido; mas, no caso 

específico, tratava-se de recursos não contabilizados, de modo que 

estavam sendo administrados à margem da lei eleitoral. Havendo, 

portanto, valores em excesso, estes permaneceram na posse de 

SERGIO CABRAL. 

      

V 
MÉRITO:  

IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO 
 
 

5.1. A palavra dos delatores não é meio de prova: 

 

A delação (ou chamamento do corréu) está 

caracterizada na confissão, por parte do acusado, de sua autoria 

                                       
66 Dados disponíveis no site do TSE: 
http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/candidatoServlet.do. 
Acesso em 31/05/2017. 
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na prática de um delito, atribuindo também a um terceiro sua 

participação na empreitada criminosa. 

A doutrina e jurisprudência entendem que a palavra do 

delator, prestada isoladamente, não tem o condão de fundamentar 

uma condenação. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ afirma que "a delação 

isolada, não corroborada por outros meios de prova, não é 

suficiente para fundamentar uma sentença condenatória.67" 

A insuficiência probatória da denominada chamada de 

corréu é tema já amplamente debatido no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

 

1. Habeas corpus: descabimento para rever a questão relativa à 
identificação do paciente, dada a necessidade, no ponto, de 
profundo reexame de provas. 2. Tráfico de entorpecentes: 
condenação fundada unicamente em chamada de co-réu, o que a 
jurisprudência do STF não admite: precedentes. Ademais, ao fato 
de o paciente ser a pessoa indicada pelos co-réus - conforme 
acertado nas instâncias de mérito -, per si, não permite extrair 
tenha ele praticado conduta descrita na denúncia. Manifesto 
constrangimento ilegal: concessão de habeas corpus de ofício. 
(RHC 84845, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, 
julgado em 12/04/2005, DJ 06-05-2005 PP-00026 EMENT VOL-02190-
02 PP-00336 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 408-415 RTJ VOL-00195-
01 PP-00179) - grifos nossos. 

 
HABEAS-CORPUS - PROVA - CONDENAÇÃO. O habeas-corpus não e meio 
hábil ao revolvimento da prova com o objetivo de declará-la 
insuficiente a condenação. EMBRIAGUEZ - ISENÇÃO DE PENA - 
SUFICIENCIA. A embriaguez que isenta o agente de pena e aquela 
decorrente de caso fortuito ou força maior que, mostrando-se 
completa, revela que ao tempo da ação ou da omissão era ele 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento. PROVA - DELAÇÃO 
- CO-RÉU - EFICACIA. A delação levada a efeito por co-réu não 
respalda, por si só, decreto condenatório. A valia de tal 
procedimento pressupõe contexto que evidencie a sinceridade do 
depoimento.(HC 71803, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Segunda 
Turma, julgado em 08/11/1994, DJ 17-02-1995 PP-02746 EMENT VOL-
01775-01 PP-00040) 

 
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIOS DOS CO-RÉUS, NOS QUAIS O 
PACIENTE TERIA SIDO DELATADO. ATOS REALIZADOS SEM PRESENÇA DO 
DEFENSOR DO PACIENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 10.792/03: 
IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS. CONDENAÇÃO AMPARADA 
EXCLUSIVAMENTE NA DELAÇÃO DOS CO-RÉUS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM 
CONCEDIDA.(HC 94034, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira 

                                       
67 Badaró. Gustavo Henrique, Processo Penal - 4.ªed. rev. atual. e ampl. - 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 456.  
 



– 60 –  

 

Turma, julgado em 10/06/2008, DJe-167 DIVULG 04-09-2008 PUBLIC 
05-09-2008 EMENT VOL-02331-01 PP-00208) - grifos nossos. 
 

Com o advento da lei 12.850/2013, foi regulamentado 

o instituto da delação premiada como meio de obtenção de prova e 

a regra que já vinha sendo aplicada pelos Tribunais e pela 

doutrina, foi expressamente prevista no §16 do art. 4.º. Ou seja, 

a delação premiada, por si só, não poderá resultar na condenação 

dos demais corréus68.  

Considerando a referida limitação legal, é imperiosa, 

portanto, a necessidade, por parte da acusação, na busca de 

elementos probatórios capazes de corroborar com as alegações dos 

delatores. Isso porque, a delação não é meio de prova, mas sim 

meio de obtenção de prova. A própria lei define o instituto dessa 

forma69.  

Nesse sentido, interessante destacar lição de GUSTAVO 

HENRIQUE BADARÓ70: 

 

"Adotou-se um regime de prova legal negativa, em que se determina 
que somente a delação premiada é insuficiente para a condenação 
do delatado (...) Logo, a presença e o potencial corroborativo 
desse outro elemento probatório é conditio sine qua non para o 
emprego da delação premiada para fins condenatórios." 
 

                                       
68 Art. 4o  O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão 
judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou 
substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva 
e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:  
§ 16.  Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas 
nas declarações de agente colaborador. 
 
69 Lei 12850/2013: "Define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no9.034, de 3 de maio de 

1995; e dá outras providências." 

 
70 Badaró. Gustavo Henrique, Processo Penal - 4.ªed. rev. atual. e ampl. - 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 462. 
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Inevitável afirmar, então, que a delação do corréu 

possui valor probatório relativo. Nesse sentido, Gustavo Badaró 

cita MUNHOZ CONDE71: 

 

"Munhoz Conde adverte que dar valor probatório a declaração do 
corréu em si mesma implica abrir a porta para violação do direito 
fundamental à presunção de inocência e a práticas que podem 
converter o processo penal em uma autêntica frente de chantagens, 
acordos interessados entre alguns acusados, entre a polícia e o 
Ministério Público, com a conseqüente retirada das acusações 
contra uns, para conseguir a condenação de outros."  

 

A partir daí, BADARÓ pondera que "entre negar qualquer 

valor probatório à delação premiada, de um lado, ou dar-lhe valor 

pleno, de outro, é possível adotar um caminho intermediário: 

admitir a delação premiada, mas com valor probatório atenuado72." 

- grifos nossos.  

CEZAR ROBERTO BITENCOURT e PAULO CÉSAR BUSATO73 

comentam acerca da credibilidade da delação premiada: 

 

"Se a chamada do corréu já era vista com reservas diante da sua 
falta de compromisso com a verdade, sendo reconhecida com mais 
peso apenas quando não implicava a própria isenção de 
responsabilidade para atribuição desta a terceiro, tanto mais 
quando, justamente para atribuir responsabilidade a terceiro, o 
corréu resta beneficiado. 
(...) 
"Nota-se que o estímulo às benesses enfraquece ainda mais o 
compromisso para com a verdade, podendo fazer com que, por 
exemplo, aquele que nada tenha a delatar, invente implicações 
contra um terceiro, com o fito de obter benefícios para si 
próprio." 

 
 

Ao final, BITENCOURT e BUSATO74 complementam que o 

valor probatório da delação premiada é tacanho frente a conjuntura 

                                       
71 Badaró. Gustavo Henrique, Processo Penal - 4.ªed. rev. atual. e ampl. - 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 461. 
72 Ob. Cit., p. 461.  
73 Bitencourt. Cezar Roberto e Busato. Paulo César, Comentários à Lei de 
Organização Criminosa: Lei 12.850/2013 - São Paulo, Saraiva, 2014, p. 137.  
74 Ob. Cit. p. 138. 
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do processo, e sustentam a necessidade de obediência ao princípio 

da proporcionalidade no momento de produzir a prova: 

 

"Portanto, outra vez há que ser convocado aqui o princípio de 
proporcionalidade, verificando-se a adequação, a necessidade e a 
proporcionalidade em sentido estrito da produção desta prova, 
pois seu valor será relativamente baixo no contexto geral." 
 

Dito isso, a seguir, a Defesa demonstrará que, ao 

contrário do que preleciona a doutrina e jurisprudência, na 

presente ação penal o que importou foi unicamente as delações dos 

colaboradores, desprovidas de elementos probatórios suficientes. 

Sem contar que as alegações dos colaboradores foram consideradas 

meios de prova absolutos! 

 

5.2. A suposta prova de corroboração:  

 

Conforme demonstrado, é inegável a indispensabilidade 

de elementos probatórios que corroborem as delações. Ocorre que, 

na presente ação penal, tais elementos não foram apresentados nem 

pelos delatores, nem pelo Parquet federal.  

A acusação está baseada em documentos fragilíssimos, 

quais sejam: (i) planilha contendo informações sobre supostos 

valores pagos a título de propina; (ii) registro de entrada de 

CARLOS MIRANDA na Andrade Gutierrez em São Paulo; (iii) lista de 

viagens feitas por ALBERTO QUINTAES e comprovação de viagens 

feitas pelo corréu CARLOS MIRANDA; e (iv) compromissos registrados 

por agenda de e-mail e; (v) e-mails trocados entre o acusado e 

PAULO ROBERTO COSTA. 

A seguir, a Defesa demonstrará o motivo pelo qual 

tais elementos não são suficientes para resultar qualquer 

condenação: 
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(i) Planilha contendo informações sobre supostos valores pagos a 

título de propina (Evento 1, Anexo 14, p. 3): 

 

A planilha fornecida por Alberto Quintaes, é 

considerada pelo M.P.F a principal prova de corroboração do crime 

de corrupção.  No entanto, a planilha não menciona, em nenhum 

momento, o nome do defendente.  Sequer o nome de seu partido (PMDB) 

consta na referida planilha. Como é possível a  principal prova 

da acusação não estabelecer vínculo algum com o acusado?!  Não 

parece minimamente razoável.  

Além disso, é inegável que arquivos em formato de 

planilhas podem ser facilmente alterados e as informações ali 

contidas podem ser inseridas por qualquer pessoa. 

A defesa não desconhece o laudo pericial n.º 2495/2016 

juntado aos autos, que objetivou examinar a planilha denominada 

como "operação Mecanica Mar-12.xlxs". Ocorre que, o laudo se 

limitou a atestar que a última alteração feita no arquivo ocorreu 

em 29/03/2012, tendo sido copiado para um pen drive em 10/10/2016.  

No entanto, algumas outras questões imprescindíveis não foram 

analisadas:  qual teria sido o teor dessa última alteração em 

29/03/2017?  quem teria alterado? 

Portanto, Excelência, é claro o desprestígio desse 

documento.  Ainda que submetido à perícia, esta não logrou informar 

qual teria sido a última alteração do documento, muito menos o 

sujeito que a fez!   

 

(ii) Registro de entrada de Carlos Miranda na Andrade Gutierrez 

em São Paulo (Evento 1, Anexo 14, p. 4): 

 

Outro documento apresentado pelo M.P.F que subsidiou 

sua acusação quanto ao crime de corrupção contra o defendente, 

foram registros de entrada de Carlos Miranda na Andrade Gutierrez, 
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em São Paulo.  Sucede que, tal documento não faz menção ao ano que 

o corréu teria registrado seu acesso como visitante da referida 

construtora.  

De todo modo, ainda que o documento indicasse o ano 

da visita, este seria inapto a comprovar qualquer ato de corrupção. 

O corréu poderia ter comparecido à construtora para visitar algum 

conhecido ou para, quem sabe, contratar algum serviço particular 

de engenharia.   

Destarte depara-se, mais uma vez, com documento 

frágil e inapto a corroborar com as delações. Sequer a data 

completa é apontada no documento! 

 

(iii) Lista de viagens feitas por Alberto Quintaes (Evento 1, 

Anexo 14, p. 1 e 2) e comprovação de viagens feitas pelo corréu 

Carlos Miranda (Evento 425, Anexo 3, p. 369/373): 

 

Constam nos autos, documento listando viagens em nome 

de Alberto Quintaes para o trajeto RJ/SP/RJ nos dias 13/10/2008 

com retorno no dia 14/10/2008, bem como extrato de pontos do 

programa Multiplus (programa de milhagem) vinculado ao CPF de 

Carlos Miranda. 

Foram juntados, ainda, registros de viagens 

realizadas por Alberto Quintaes em 13/11/2008 com retorno no dia 

14/11/2008, resgate de pontos por Carlos Miranda pelo programa 

Multiplus em 13/11/2008.  Por fim, em 18/12/2008 consta registro 

de viagem de Alberto Quintaes e resgate de pontos do programa 

Multiplus em 17/12/2008, por parte de Carlos Miranda.   

Esses documentos também foram apresentados como 

elementos probatórios de corroboração no que tange à acusação de 

corrupção.  O M.P.F alega que as datas das viagens e resgate de 

pontos coincidem com o registro de entrada de visitantes na Andrade 

Gutierrez.  
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Todavia, ainda não comprova qualquer conduta atinente 

à consumação do crime de corrupção, muito menos por parte do 

defendente.   

Primeiro, porque o registro de acesso aos visitantes, 

conforme dito, está incompleto e não há menção ao ano da visita.   

Segundo, porque ainda que se considerasse o ano de 

2008, consta apenas a entrada de Carlos Miranda na Andrade 

Gutierrez nos dias 14/10 e 10/03. Ou seja, a comprovação de que a 

suposta propina teria sido paga em três ocasiões (14/10/2008, 

14/11/2008 e 18/12/2008), cai por terra!    

É certo que em seu depoimento, Alberto Quintaes 

considera a possibilidade de o encontro ter ocorrido no saguão do 

prédio e que, por esta razão, a entrada de Carlos Miranda poderia 

não ter sido registrada (Evento 1, Anexo 27, p. 3).  No entanto, 

é difícil acreditar que uma suposta propina seria paga no saguão 

de um prédio como o da Andrade Gutierrez, aonde diversas pessoas 

circulam a todo o momento!  Não parece minimamente convincente.  

Terceiro, porque a mera comprovação das viagens não 

é prova do pagamento de propina.  As viagens poderiam ter tido 

diversas finalidades!  

 

(iv) Compromissos registrados por agenda de e-mail (Evento 1, 

Anexo 13 e processo n.º 5056390-43.2016.4.04.7000, Evento 1, 

OUT15, p. 1 a 9 )  

 

Foram juntadas, ainda, cópias que demonstram 

compromissos agendados através de ferramenta de e-mail.  

Nesses documentos, constam lembretes e informações 

sobre supostas reuniões aprazadas entre os delatores e os réus. 

Alguns deles faziam referência ao Palácio da Guanabara ou bairro 

do Leblon como locais definidos para as supostas reuniões. Outros, 

sequer mencionavam o lugar combinado para os encontros. Um 
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documento específico faz menção a reunião agendada entre Carlos 

Miranda e Alberto Quintaes no Aeroporto. 

De igual modo, não é preciso argumentar extensamente 

acerca da vulnerabilidade de mais esses documentos.  Em primeiro 

lugar, não há comprovação quanto à efetiva realização dessas 

reuniões.  Em segundo lugar, não consta no documento o tema que 

seria abordado nas supostas reuniões, portanto não se pode 

simplesmente presumir que foram tratados e discutidos assuntos 

escusos.   

 

(v) E-mails trocados entre o defendente e Paulo Roberto Costa  

(processo n.º 5056390-43.2016.4.04.7000, Evento 1, INIC1, Página 

25 a 27)  

 

Como prova de corroboração, trouxe o MPF e-mail 

enviado, aparentemente, pelo Defendente, no qual combina reunião 

com Paulo Roberto Costa no dia 08/08/2008 no Palácio da Guanabara. 

No assunto do e-mail consta "confidencial COMPERJ", cujo teor é o 

seguinte:  

 

"Meu caro Paulo Roberto, Vamos nos encontrar para uma reunião. 
Sugiro dia 8 de outubro as 15 hs no Guanabara. Abs, Sérgio. 
 

Um segundo e-mail enviado pelo defendente a Paulo 

Roberto Costa, foi juntado aos autos sobre o projeto do COMPERJ, 

nos seguintes termos: 

 

"Prezado Paulo Roberto, Estou encerrando uma reunião com Victer 
onde ele me apresentou o extraordinário projeto de reuso da água 
para o Comperj. Alem da qualidade técnica vai ao encontro do 
momento econômico internacional que permitiria à Petrobras uma 
grande economia de desembolso no investimento.  O Victer vai te 
ligar para marcar uma apresentação e você e tua equipe.  Abs, 
Sergio." 
 



– 67 –  

 

O próprio MPF afirma que os e-mails demonstram o 

relacionamento de Paulo Roberto com o defendente e uma certa 

vinculação do acusado com o COMPERJ.  Mas é próprio MPF que admite 

não haver qualquer caráter ilícito nessas mensagens: 

 

“Embora não se possa, em um primeiro momento, atribuir caráter 
ilícito às conversações, tais mensagens demonstram (1) o 
relacionamento de Paulo Roberto Costa com Sérgio Cabral e (2) 
uma vinculação do então Governador do Rio de Janeiro com o 
COMPERJ, fatos que, de alguma forma, corroboram o depoimento dos 
colaboradores da Andrade Gutierrez." (processo n.º 5056390-
43.2016.4.04.7000, Evento 1, INIC1, Página 26).  

 
 

Ora, Excelência, é óbvio que o defendente possuía 

relacionamento com diretores da PETROBRÁS.  

O ex-diretor PAULO ROBERTO estava diretamente 

envolvido com a obra do COMPERJ que, por sua vez, foi implementada 

no Governo do Defendente. O próprio defendente, em seu 

interrogatório, afirma que possuía relacionamento com Paulo 

Roberto Costa. Vejamos: 

 

"(...) 
Defesa: (...) O senhor pode detalhar, por favor, se o senhor 
conhece Paulo Roberto Costa.  O senhor já disse rapidamente que 
sim, mas desde quando e qual é o seu relacionamento ou qual era 
o seu relacionamento com ele, por favor? 
 
Sérgio Cabral: Absolutamente institucional. Jamais tratei de 
qualquer assunto de apoio à campanha, de recursos financeiros ao 
senhor Paulo Roberto, jamais tratei disso. Jamais solicitei a 
ele qualquer apoio financeiro (...)." 
 

O relacionamento do defendente com PAULO ROBERTO era 

meramente institucional. À época, enquanto Governador, o 

Defendente não podia deixar de interagir com os responsáveis por 

uma obra tão importante para o seu governo, como foi a do COMPERJ.  

Resta claro que nenhum desses documentos pode ser 

considerado prova de corroboração. Seriam, no máximo, meros 
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elementos indiciários insuficientes que, definitivamente, não se 

prestam à formação do juízo de certeza.  

Como se não bastassem as alegações dos delatores 

estarem desacompanhadas de elementos probatórios convincentes, há 

nítidas contradições entre os seus depoimentos.  

PAULO ROBERTO COSTA afirmou, por exemplo, que o 

acusado teria dito que precisava de apoio financeiro para sua 

campanha; porém, os executivos da Andrade Gutierrez alegaram que 

o pagamento que fizeram não foi para campanha, e sim a título de 

propina relacionada à obra do COMPERJ. Vejamos: 

 

- Depoimento de Paulo Roberto Costa no presente processo (Evento 

274 TERMOTRANSCDEP3, p. 1 a 16):  

 

"(...) 
Ministério Público Federal: Essa reunião que o senhor fez com 
Sérgio Cabral foi aonde? 
 
Paulo Roberto Costa: Foi no Palácio da Guanabara. Palácio do 
governo. 
 
Ministério Público Federal: E o que ele pediu para o senhor? 
 
Paulo Roberto Costa:  Isso ocorreu no ano de 2010. Ele me chamou 
lá um dia, eu estive lá no Palácio. E nós falamos, vamos dizer, 
já se reportando a obra do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro.  E ele falou para mim que ele precisava através dessas 
empresas que estavam executando a obra do complexo, que precisava 
de apoio financeiro para a campanha dele e que eu tinha que ter, 
vamos dizer, uma atitude junto às empresas para dar esse apoio 
a ele. 
 
Ministério Público Federal: E o senhor teve alguma atitude em 
relação às empresas? 
 
Paulo Roberto Costa: Sim. Nessa reunião que eu fui no Palácio da 
Guanabara, estava presente ele, o secretário Wilson Carlos e na 
época o vice-governador Pezão.  Os três estavam presentes nessa 
reunião.  E nessa reunião ele incumbiu Wilson Carlos de ser 
interlocutor junto às empresas, e assim foi feito. 
 
(...) 
 
Ministério Público Federal: Ok. Esses valores que eram pagos por 
essas empresas eram descontados nos valores que a diretoria de 
abastecimento depois passava aos partidos? 
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Paulo Roberto Costa: Sim. esses valores foram descontados de 
valores que a princípio iam para o PP. 
 
Ministério Público Federal: Ok. Valores para o PMDB também? 
 
Paulo Roberto Costa: Sim." 
 
(...) 
 
Defesa: "(...) A pergunta é simples, a solicitação do governador 
Cabral era no sentido de uma ajuda para a sua reeleição em 2010 
ou era uma solicitação de uma propina que vinha sendo aportada 
a certos políticos? 
 
Paulo Roberto Costa: Não, a solicitação que ele me fez nesse dia, 
junto com o Secretário e com o Vice-Governador, ele me falou que 
era para reeleição(...)." - grifos nossos.  

 
 

- Termo de colaboração nº 04, prestado em 30/08/2014 por Paulo 

Roberto Costa:  

 

"(...) Que no primeiro semestre de 2010 foi chamado diretamente 
pelo governador SERGIO CABRAL no gabinete em um dos PALÁCIOS do 
governo que o declarante não sabe precisar qual para tratar de 
assunto ligado a contribuições para a campanha de reeleição, 
estando presente também o vice-governador 'LUIZ FERNANDO PEZÃO' 
e o secretário REGIS FISHNER para solicitação de "ajuda" para o 
caixa da campanha de reeleição (...) 

 

- Termos de colaboração nº 65 e 67 de Paulo Roberto Costa, ambos 

prestados em 09/09/2014:  

 

"(...) Que quem marcou a reunião foi o secretário REGIS FISHNER 
para a solicitação de 'ajuda' para o caixa da campanha de 
reeleição do governador SÉRGIO CABRAL; Que cada empresa deu sua 
'ajuda', sendo pago no total R$ 30 milhões de 'ajuda' (...)" - 
grifos nossos.  

 
 

- Termo de colaboração premiada nº 05 de Rogério Nora (Evento 1, 

Anexo 3, p. 1 a 3): 

 
"(...) Que o governador solicitou, nessa ocasião, nova propina, 
esclarecendo havê-la combinado com Paulo Roberto Costa, no valor 
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de 1% das obras de terraplanagem do COMPERJ (...)." - grifos 
nossos  
 

- Termo de colaboração premiada nº 04 de Clóvis Primo (Evento 1, 

Anexo 4, p. 1 a 3): 

 
"COM RELAÇÃO AOS FATOS RELACIONADOS À OBRA DO COMPERJ, Que essa 
obra teve o maior serviço de terraplanagem feito no Brasil à 
época: Que nessa época Rogério Nora foi chamado pelo governador 
Sérgio Cabral, o qual informou a Rogério que a AG teria que pagar  
propina no valor de 1% do valor da obra (...)." - grifos nossos.  

 
 
- Termo de colaboração de Alberto Quintaes (Evento 1, Anexo 75, 
p. 1 a 4): 

 
"Que indagado especificamente sobre o COMPERJ o colaborador disse 
que após a assinatura do contrato de terraplanagem do COMPERJ, 
em março de 2008, foi realizada uma reunião com SÉRGIO CABRAL, 
da qual participaram ROGÉRIO NORA e o colaborador; nessa reunião, 
dentre outros assuntos conversados, o então Governador SÉRGIO 
CABRAL perguntou a ROGÉRIO NORA se ele estava ciente de um 
pagamento de propina de um 1% destinada a ele, o qual tinha sido 
acertada com o então Diretor da PETROBRÁS PAULO ROBERTO COSTA 
(...)." - grifos nossos. (...) 

 
"Que foi por isso que o colaborador, sem ter nada a ver com a 
PETROBRÁS, passou a operacionalizar a propina da obra de 
terraplanagem do COMPERJ que PAULO ROBERTO COSTA determinou que 
fosse direcionada a SERGIO CABRAL (...)."- grifos nossos. 
 

As contradições apontadas quanto à finalidade da 

solicitação que teria sido feita pelo defendente, é 

relevantíssima!  De acordo com o que foi demonstrado supra, o 

propósito da solicitação é determinante para a caracterização do 

crime de corrupção que está sendo imputado ao defendente, ou 

auxílio financeiro para reeleição, através de pagamentos via caixa 

2.   

Mas não é só.  

PAULO ROBERTO COSTA também se contradisse no tocante 

ao valor que seria destinado ao caixa da campanha de reeleição do 

defendente. Em seus termos de colaboração prestados em 30/08/2014 

e 09/04/2014, e até mesmo em seu depoimento prestado em Juízo na 
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presente ação penal, afirmou que o valor seria de 30 milhões.   Já 

na CPI da Petrobrás, realizada em 05/05/2015, Paulo Roberto Costa 

declarou que o montante solicitado teria sido de 20 milhões.  

Vejamos: 

 

- Termo de colaboração nº 04 de Paulo Roberto Costa, prestado em 

30/08/2014:  

 

"(...) Que no primeiro semestre de 2010 foi chamado diretamente 
pelo governador SERGIO CABRAL no gabinete em um dos PALÁCIOS do 
governo que o declarante não sabe precisar qual para tratar de 
assunto ligado a contribuições para a campanha de reeleição, 
estando presente também o vice-governador 'LUIZ FERNANDO PEZÃO' 
e o secretário REGIS FISHNER para solicitação de "ajuda" para o 
caixa da campanha de reeleição (...) Que cada empresa deu a sua 
'ajuda', sendo pago no total R$ 30 milhões de "ajuda" (...)." - 
grifos nossos. 

 

- Termo de colaboração nº 65 e 67 de Paulo Roberto Costa, prestados 

em 09/09/2014:  

 

"(...) Que quem marcou a reunião foi o secretário REGIS FISHNER 
para a solicitação de 'ajuda' para o caixa da campanha de 
reeleição do governador SÉRGIO CABRAL; Que cada empresa deu sua 
'ajuda', sendo pago no total R$ 30 milhões de 'ajuda' (...)" - 
grifos nossos.  

 
 

- Termo de depoimento prestado por Paulo Roberto Costa no presente 

processo (Evento 274 TERMOTRANSCDEP3, p. 1 a 16):  

 

"Juiz Federal: E qual compromisso seria esse? 
 
Paulo Roberto Costa: No pedido que foi feito pelo Governador 
nessa reunião do Palácio da Guanabara, o Governador me pediu 30 
milhões de reais para a sua campanha. Como seria feito esse 
rateio com as empresas eu não participei disso, possivelmente o 
secretário Wilson Carlos tenha participado dessas conversas com 
as empresas, eu não participei. Mas o valor total que me foi 
pedido pelo Governador na data da reunião foram 30 milhões de 
reais (...)." - grifos nossos.  
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- Ata da audiência pública realizada pela CPI da Petrobrás, em 

05/05/2015 (reunião 0449/15)75:  

 

"(...) Nessa parte da reunião foram lá as empresas Alusa, Skanska 
e Techint, para participar desse valor de 20 milhões de apoio à 
candidatura do Governador Sérgio Cabral para o Estado, para 
reeleição para o Estado. E depois que eu saí - eu tinha outros 
compromissos, e saí - outras empresas foram lá, e as principais 
eram do consórcio grande lá do COMPERJ (...)." - grifos nossos.  
    

Importantíssimo destacar que o próprio Ministério 

Público Federal pediu a revogação do acordo de colaboração firmado 

com Paulo Roberto Costa, eis que uma série de contradições em seus 

depoimentos teriam sido constatadas. 

O pedido foi feito pelo M.P.F no dia 07/02/2017, em 

sede de Alegações Finais, nos autos da ação penal n.º 5025676-

71.2014.4.04.7000 em que Paulo Roberto Costa figura como réu, 

junto com alguns de seus familiares pela prática do delito previsto 

no artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/201376.   

Segundo o M.P.F "os acusados, de forma consciente e 

voluntária, impediram e embaraçaram a investigação das infrações 

penais de peculato, corrupção ativa e passiva, falsidade 

ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo a organização 

criminosa desvelada no âmbito da Operação “Lava Jato”, mediante a 

remoção e posterior ocultação de diversas provas de interesse da 

investigação.    

Abaixo, os pedidos formulados pelo M.P.F.: 

                                       
75Disponível em:   
http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0449/15 
 

76 Art. 2o  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das 
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça 
a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 
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A essa altura, é impossível dar credibilidade às 

palavras de Paulo Roberto Costa.  

Não foi à toa que o M.P.F requereu a revogação de seu 

acordo de colaboração premiada. No que diz respeito aos fatos 

relacionados ao presente processo, são patentes as contradições 

nos depoimentos de Paulo Roberto Costa. 

Desse modo, não há como considerar, para fins 

probatórios, as alegações do colaborador, eis que desprovidas de 

credibilidade e fidúcia.  

Por outro lado, ainda que fossem confiáveis as 

alegações de Paulo Roberto Costa, seu acordo de colaboração já 

estava eivado de nulidade, desde o momento da elaboração da 

proposta por parte do M.P.F. Isso porque, conforme já demonstrado 

acima, foram prometidas ao colaborador benesses indevidas, isto 

é, não respaldadas na legislação penal vigente. 
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Como é cediço, provas ilícitas não podem desencadear 

qualquer ação penal, muito menos condenações, conforme preceito 

constitucional previsto no inciso LVI do art. 5.º da Constituição 

Federal. Mas, pasme, Excelência: foi exatamente o que aconteceu 

no presente processo! A delação de Paulo Roberto Costa foi decisiva 

para a deflagração da presente ação penal.  

É tão grave a ilicitude do acordo de PAULO ROBERTO 

COSTA que os catedráticos de Portugal opinam pela negativa da 

cooperação judiciária internacional com o Brasil, frisando que  

 

"ao prestar o auxílio que lhe é requerido pelo Estado brasileiro, 
o Estado português estaria a perpetuar e a compactuar com 
práticas processuais que, segundo a Constituição portuguesa, são 
absolutamente inadmissíveis por atentarem contra a integridade 
moral de pessoas submetidas ao processo penal (art. 32.º, n.º 8 
da CRP)77".  
 

Pelo exposto, resta axiomática a nulidade dos 

referidos acordos de delação premiada, o que acaba por refletir 

na ilicitude de todas as provas a estes relacionadas. 

   

5.3. O crime de corrupção passiva: (a) demonstração de ato de 

ofício por parte do funcionário público como requisito necessário 

para a consumação do delito; e (b) necessidade da figura do agente 

garantidor para configuração do delito omissivo impróprio: 

 

A corrupção passiva é delito contra a Administração 

Pública e sua consumação pressupõe (i) que a conduta seja praticada 

por funcionário público; (ii) solicitação ou recebimento de 

vantagem indevida ou aceitação de promessa de tal vantagem; e 

(iii) as condutas de solicitar, receber ou aceitar devem ser para 

a prática ou omissão de ato inerente à função de funcionário 

público.  

                                       
77 Ob. Cit. p. 38 
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Quanto à esta última exigência do tipo penal, 

importante mencionar as lições de CELSO DELMANTO78 e ALBERTO SILVA 

FRANCO e RUI STOCO79, respectivamente: 

 
"É imprescindível, sempre, que sejam em razão da função pública 
do agente, ainda que fora dela ou antes de assumi-la. Note-se, 
portanto, o que se pune é o tráfico da função pública. Assim, a 
solicitação, recebimento ou aceitação deve ser para a prática ou 
omissão de ato inerente à sua função." - grifos nossos. 

 
"A ação deve necessariamente relacionar-se com o exercício da 
função pública que o agente exerce ou que virá exercer (se ainda 
não a tiver assumido), pois é próprio da corrupção que a vantagem 
seja solicitada, recebida ou aceita em troca de um ato de ofício." 
- grifos nossos.  
 

Nesse cenário, o julgamento da ação penal 307, foi 

emblemático tendo o plenário, concluindo o seguinte: 

 
"Assim, para configuração do art. 317, do Código Penal, a 
atividade visada pelo suborno há de encontrar-se abrangida nas 
atribuições ou na competência do funcionário que a realizou ou 
se comprometeu a realizá-la, ou que, ao menos, se encontre numa 
relação funcional imediata com o desempenho do respectivo cargo, 
assim acontecendo sempre que a realização do ato subornado caiba 
no âmbito dos poderes de fato inerente ao exercício do cargo do 
agente  
(fl. 2203 do acórdão)" 
 

Com efeito, o julgamento da Ação Penal 470, a questão 

envolvendo a necessidade de comprovação do ato de ofício para 

consumação do crime de corrupção, voltou à tona.  

No entanto, o entendimento permanece quanto à 

indispensabilidade em estabelecer vínculo entre a vantagem 

indevida e o ato de ofício (que pode ser ou não praticado pelo 

agente). Vejamos trechos de alguns votos dos ministros do STF no 

julgamento da ação penal 470: 

                                       
78 Delmanto. Celso, Código Penal Comentado - 8.ªed. rev. atual. e ampl. - 
São Paulo, Editora Saraiva, 2010, p. 908/909. 
79 Silva Franco. Alberto, e Stoco. Rui, Código Penal e sua Interpretação 
Jurisprudencial, v. 2: parte especial - 7.ª ed. rev., atual. e ampl. - São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 3875 
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“Basta, pois, segundo entende a Corte, para a caracterização do 
delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de 
vantagem indevida, subentendendo-se a possibilidade ou a 
perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não 
identificado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que 
este esteja na esfera de atribuições do funcionário público.  
 
(voto do ministro Ricardo Lewandowski na AP 470, STF-fl.55345) 
- grifos nossos. 

 
 

Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício 
concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido, 
bastando a potencialidade de interferência no exercício da função 
pública  
(voto do ministro Luiz Fux na AP 470, STF-fl. 53144) 

 
"Não custa insistir, desse modo, e tendo presente a objetividade 
jurídica da infração delituosa definida no art. 317, “caput”, do 
Código Penal, que constitui elemento indispensável – em face do 
caráter necessário de que se reveste esse requisito típico – a 
existência de vínculo que associe o comportamento atribuído ao 
agente estatal (solicitação, recebimento ou aceitação de promessa 
de vantagem indevida) à mera perspectiva da prática (ou 
abstenção) de um ato de ofício pertinente ao âmbito das funções 
inerentes ao cargo desse mesmo servidor público."  
(voto do ministro Celso de Mello na AP 470, STF-fl. 56092) - 
grifos nossos.  

 
 
"Além da doutrina e da jurisprudência uníssonas, o próprio tipo 
penal explicita a natureza formal desse crime – sua consumação 
independe, até mesmo, da ocorrência do pagamento, bastando a mera 
solicitação/recebimento em razão do cargo, vinculada à 
possibilidade de praticar os atos de ofício oferecidos em 
contrapartida.  
(voto do ministro Joaquim Barbosa na AP 470, STF-fl. 55290)- 
grifos nossos. 

 

Desse modo, no julgamento da referida ação penal, 

concluiu-se que o entendimento firmado não dissonava do precedente 

fixado no julgamento da ação penal 307. Vejamos o que asseverou o 

ministro CELSO DE MELLO: 

 

"Desejo enfatizar, Senhor Presidente, que o Supremo Tribunal 
Federal, neste julgamento, não está rompendo nem contrariando os 
seus próprios critérios jurisprudenciais estabelecidos, dentre 
outros precedentes, no julgamento da AP 307/DF.  

 
Cabe esclarecer, neste ponto, até mesmo para afastar dúvidas 
infundadas a respeito da matéria, que a orientação 
jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito 
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do denominado “ato de ofício”, no julgamento da Ação Penal 
307/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, permanece íntegra, não tendo 
sofrido qualquer modificação.  

 
Uma simples análise comparativa entre a decisão plenária 
proferida na AP 307/DF e o presente julgamento revela que o 
Ministério Público, neste caso (AP 470/MG), ao contrário do que 
sucedeu no “Caso Collor”, formulou acusação na qual corretamente 
descreveu a existência de um vínculo entre a prática de ato de 
ofício e a percepção de indevida vantagem (julgamento da AP 470 
STF-fl. 54527) - grifos nossos.  
 

De fato, após o julgamento da ação penal 470, o STF 

manifestou seu entendimento no mesmo sentido.  Vejamos: 

 

Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual 
Penal. 4. Nos procedimentos criminais em que há implicados com 
foro originário perante tribunal e outros não, incumbe ao próprio 
tribunal avaliar a conveniência de unificar ou cindir o processo 
e o julgamento. Caso opte pela cisão, a competência para julgar 
os réus sem foro originário é declinada ao juízo de primeira 
instância. No caso, a denúncia narra crimes de corrupção passiva 
e ativa, imputando-os a deputado federal e a terceiro sem 
prerrogativa de foro. Os fatos estão intimamente ligados. 
Conveniente manter a unidade do processo.5. Tratando-se de 
interceptações telefônicas compartilhadas por outro juízo, 
inviável e desnecessário o apensamento dos autos nos quais foi 
determinada a medida, na forma do art. 8º da Lei 9.296/96. 6. 
Tampouco é necessário o traslado de todas as gravações produzidas 
na investigação de origem. À acusação basta trazer a estes autos 
as gravações que tenha por relevantes. Havendo interesse pela 
defesa, poderá ser solicitado ao juízo de origem acesso à 
integralidade das gravações. Após seleção, poderá a defesa trazer 
aos autos as gravações que reputar de seu interesse. 7. A 
transcrição integral das gravações é desnecessária. Precedentes. 
8. A falta de prova da autorização judicial às gravações poderá 
ser suprida pela juntada, pela acusação e sob pena de 
desconsideração da prova, de cópia dos alvarás judiciais, em 
tempo oportuno. 9. Tipicidade, em tese. Art. 317, caput, 
combinado com § 1º, do CP (corrupção passiva), e art. 333, 
parágrafo único, do CP (corrupção ativa). Indícios de autoria. 
10. Nexo improvável entre a prática do ato de ofício e a vantagem. 
Inexistência de requerimento de produção de provas que tenham 
real possibilidade de demonstrar a ligação. 11. Denúncia 
rejeitada. 
 
(Inq 3705, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-
2015 PUBLIC 15-09-2015) - grifos nossos.  
 

Pode-se depreender, portanto, que a jurisprudência do 

STF continua com o entendimento de que, para imputar crime de 
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corrupção, é necessário estabelecer-se relação casuística da 

vantagem indevida com a prática de ato de ofício, concreto ou em 

potencial.  

Como destacado acima, o crime de corrupção passiva 

consuma-se com a realização das condutas de solicitar ou receber 

vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem.   

É fácil perceber que todas essas condutas são 

comissivas e, para a configuração do tipo penal, a solicitação 

deve ser explícita e inequívoca. De igual modo, a aceitação de 

promessa de vantagem presume uma conduta comissiva que tenha o 

condão de provocar a conduta do agente público.  

Consequentemente, não está previsto o crime de 

corrupção por omissão. A eventual omissão relacionada às 

obrigações inerentes ao cargo de funcionário público, acarretando 

vedação de seu dever funcional, não pode ser confundida com a 

omissão discutida em relação ao tipo penal.  

Expostas essas premissas, é necessário ressaltar que 

os crimes omissivos impróprios (ou comissivos por omissão), 

pressupõe uma omissão por parte do agente que dá causa a um 

resultado que ele tinha o dever jurídico de evitar.   

A fundamentação legal dos crimes comissivos por 

omissão está no art. 13 do Código Penal80, sendo indispensável que 

                                       

80 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável 
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado 
não teria ocorrido.  

Superveniência de causa independente 

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação 
quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-
se a quem os praticou.  

Relevância da omissão 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para 
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:  
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;   
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ao sujeito ativo seja atribuída agente garantidor que devia 

impedir o resultado, mas não o fez.  

Vale ressaltar, no entanto, que o agente garantidor 

só assumirá essa posição ante a existência de tipos legais 

específicos.  Ou seja, o dever de impedir o resultado não pode ser 

genérico.  

Por exemplo: não se poderia imputar a alguém o crime 

comissivo por omissão no caso do art. 5.º XLIII da Constituição 

Federal81, eis que nesse dispositivo constitucional, o sujeito 

estaria submetido a exigências genéricas.  Se assim não o fosse, 

todos os cidadãos que tomaram conhecimento da prática do crime de 

tortura, poderiam ser responsabilizados penalmente, uma vez que 

se omitiram e não impediram a ocorrência do resultado. Essa 

hipótese seria absurda! 

Ressalvadas as lições acima, passamos aos fatos 

relacionados à presente ação penal.  

 

5.3.1 Análise do presente caso a partir das premissas acima 

traçadas: A inexistência de conjunto probatório suficiente para 

lastrear a condenação pelo crime de corrupção. 

 

Na presente ação penal, o Ministério Público Federal 

imputou em desfavor do defendente o crime de corrupção passiva 

acrescido com a causa especial de aumento de pena prevista no 

parágrafo 1º do art. 317 do Código Penal, in verbis: 

                                       
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu 
comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.  

 
81 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia 
a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, 
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
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Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, 
mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da 
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

 

Conforme amplamente demonstrado, a acusação não reuniu 

elementos probatórios suficientes e aptos a sustentar a acusação 

de corrupção. Não há provas de que o defendente teria solicitado 

ou recebido, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em 

razão da sua função, vantagem indevida ou promessa de tal vantagem. 

Apenas as alegações dos delatores estão sustentando a 

acusação, o que é vedado pela lei, doutrina e jurisprudência, uma 

vez que a delação só pode ser considerada meio de obtenção de prova 

e não propriamente meio de prova. 

Inexistindo comprovação do crime de corrupção, menos 

ainda está demonstrada a prática, retardo ou omissão na realização 

de ato de ofício, que seria a conseqüência do delito de corrupção 

passiva tipificado no caput do artigo.  

Através de mera leitura do parágrafo 1.º do referido 

tipo penal, percebe-se que, para a aplicação do aumento da pena, é 

imprescindível que o agente tenha praticado, retardado ou deixado 

de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional.  

A doutrina costuma classificar a corrupção em seu 

parágrafo 1.º como "corrupção própria exaurida" e corrobora a 

necessidade de demonstração do ato de ofício por parte do agente.  

Vejamos: 
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"É a chamada corrupção própria exaurida.  Ocorre quando o 
funcionário, em conseqüência da vantagem ou promessa (...), 
efetivamente: a. retarda (atrasa) ato de ofício; b. deixa de 
praticar qualquer ato de ofício (se omite); c. ou pratica 
infringindo dever funcional (pratica ato que viola dever de sua 
função)."82 - grifos nossos.  

"A pena cominada à corrupção passiva simples é 
aumentada de um terço 'se, em conseqüência da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato 
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional'.  Apresenta-
se, aqui, um caso em que o exaurimento do crime (seguindo-se à 
consumação) funciona como condição de maior punibilidade. A 
majoração é condicionada à efetiva violação do dever funcional: 
retardamento ou absetenção de ato de ofício, ou prática de ato 
contrário ao dever do cargo ou função."83 - grifos nossos. 

"Eleva-se em um terço a pena do agente que, em 
razão da vantagem recebida ou prometida, efetivamente retarda 
(atrasa ou procrastina) ou deixa de praticar (não leva a efeito) 
ato de ofício que lhe competia desempenhar ou termina praticando 
o ato, mas desrespeitando o dever funcional. É o que a doutrina 
classifica de corrupção exaurida."84 

 

Apesar da imputação por parte do Ministério Público 

quanto ao crime de corrupção atrelado a causa especial de aumento 

de pena, não foi comprovada a suposta prática, retardo ou omissão 

de ato de ofício que infringisse o dever funcional do defendente.   

No intuito de justificar a causa especial de aumento 

de pena, o i. membro do Ministério Público Federal se limitou a 

descrever na denúncia o seguinte: 

"(...) Em contrapartida ao pagamento da vantagem indevida, PAULO 

ROBERTO COSTA, em relação a licitações e contratos celebrados pela 

ANDRADE GUITERREZ com a PETROBRAS, SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, 

em relação a licitações e contratos celebrados pela empreiteira 

com o Estado do Rio de Janeiro, se omitiam em relação a práticas 

cartelizadas da ANDRADE GUTIERREZ em licitações, de modo que não 

                                       
82 Delmanto. Celso, Código Penal Comentado - 8.ªed. rev. atual. e ampl. - São Paulo, 
Editoa Saraiva, 2010, p. 909.  
 
83  Silva Franco. Alberto, e Stoco. Rui, Código Penal e sua Interpretação 
Jurisprudencial, v. 2: parte especial - 7.ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 3875 
84 De Souza Nucci. Guilherme, Código Penal Comentado - 13.ª ed. rev. atual. e ampl.  
- São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1186.  
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criavam obstáculos a esquemas nem atrapalhavam seu funcionamento. 

Ademais, ainda neste contexto de favorecimento, permitiam 

negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos 

desnecessários e com preços excessivos, aceleravam contratações 

com supressão de etapas relevantes, impedindo atraso de 

pagamentos, entre outros pontos em prol da ANDRADE GUTIERREZ. As 

propinas vinculadas ao contrato de terraplanagem do COMPERJ, que 

são objeto desta denúncia, assim como propinas vinculadas a outros 

contratos que não são objeto da presente, geraram uma série de 

benefícios em diversos contratos e relações da ANDRADE GUTIERREZ 

com o Poder Público." - fls. 19/20 da denúncia.  

 

Para comprovar que o defendente teria praticado, 

retardado ou sido omisso na realização de ato de ofício, o Parquet 

federal levou em consideração apenas as alegações dos delatores, 

subsidiando sua acusação com os anexos 27 e 04 que instruíram a 

denúncia, quais sejam:  termo de depoimento de Alberto Quintaes e 

termo de colaboração de Clóvis Primo.  

Ou seja, mais uma vez o Ministério Público Federal não 

foi capaz de reunir elementos probatórios mínimos para a 

configuração do delito, conforme imputado na denúncia. 

Em momento algum foi comprovado que os acusados "se 

omitiam em relação a práticas cartelizadas da ANDRADE GUTIERREZ em 

licitações, de modo que não criavam obstáculos a esquemas nem 

atrapalhavam seu funcionamento. Ademais, ainda neste contexto de 

favorecimento, permitiam negociações diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, 

aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes, 

impedindo atraso de pagamentos, entre outros pontos em prol da 

ANDRADE GUTIERREZ." 
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A acusação foi nitidamente pautada somente nas 

alegações dos delatores, eis que não foram subsidiadas com 

elementos idôneos e aptos a comprovar a consumação do crime. 

Inclusive, no decorrer da instrução processual, restou 

provado o contrário: o próprio colaborador Rogério Nora de Sá 

afirmou que não houve contrapartida, ao prestar depoimento em 

Juízo. Disse que não houve qualquer espécie de facilitação por 

parte do defendente. E afastou por completo a possibilidade de 

retaliação por parte do Governo, deixando claro que essa 

preocupação partia única e exclusivamente da Andrade Gutierrez 

Vejamos: 

- Termo de depoimento prestado por Rogério Nora de Sá no presente 

processo (Evento 276 TERMO1, p. 6 e 18, respectivamente):  

 
(...) 

Juiz Federal: E houve alguma, vamos dizer assim, facilitação, 

algum, alguma coisa que o senhor governador teria, o ex-

governador teria disponibilizado a Andrade Gutierrez em relação 

a esse contrato do COMPERJ? 

 

Rogério Nora de Sá: Não. 

 

Juiz Federal: Alguma interferência para que ela fosse contratada? 

 

Rogério Nora de Sá: Não. 

 

Juiz Federal: Ou alguma facilitação no local do governo... 

 

Rogério Nora de Sá: Não. 

 

Juiz Federal: ... ou alguma coisa assim? 

 

Rogério Nora de Sá: Nada. 

 

Juiz Federal: Nenhuma movimentação? 

 

Rogério Nora: Não.  
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"(...)  

 

Ministério Público Federal: Ok. Além dessas questões envolvendo 

esses pagamentos.  Esses pagamentos eram motivados por algum tipo 

de contrapartida que Andrade receberia do governo, por exemplo, 

a gente, ou, ou aceitação de cartéis em obras do estado. Algum 

tipo de contrapartida era? 

 

Rogério Nora de Sá: No caso da terraplanagem não foi uma 

concorrência ganha com menor preço. 

 

Ministério Público Federal: Sim, mas o ambiente desses, 

pagamentos, que eu estou te perguntando. Qual que era o motivo 

da Andrade pagar esses valores? 

 

Rogério Nora de Sá: Por que havia uma solicitação do governo de 

que fosse pago para efeito de um conjunto de obras que haveria 

no estado, e que nessas obras, então, precisaria de contribuir 

pra que o governo, não sei exatamente o que ele faria com esse 

dinheiro, mas era uma, uma definição de governo que nós 

aceitamos. 

 

Ministério Público Federal: Ok. E, e caso não houve pagamento? 

 

Rogério Nora de Sá: É, não existia nenhuma posição formal de que 

se não pagasse haveria retaliação. Mas no nosso entendimento, 

isso poderia ocorrer e nós não corremos o risco. 
 

 
Considerando que não foi possível comprovar sequer o 

recebimento/solicitação de suposta vantagem ou aceitação de 

promessa de qualquer vantagem indevida (elemento que integra o 

tipo penal), também não há que se falar em relação de causalidade 

entre uma vantagem indevida que não existe e a prática (possível 

ou efetiva) de ato de ofício.  

Do mesmo modo, se ao menos foi comprovada a 

solicitação/recebimento de vantagem indevida ou aceitação de 

promessa de tal vantagem, não há que se falar em conseqüência de 
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uma vantagem que não existe qual seja, a prática, retardo ou 

omissão de ato de ofício. 

Por outro lado, mesmo que se pretenda atribuir ao 

defendente a prática do crime de corrupção pelo caput, a acusação 

deveria ter comprovado o liame necessário entre o recebimento, 

solicitação ou aceitação da suposta vantagem indevida e a prática 

(ou, ao menos, motivação da prática) de ato de ofício.  

Além disso, ainda que a acusação tencionasse imputar 

ao defendente a prática do crime comissivo por omissão, alegando 

– conforme consta na denúncia - que ele teria se omitido nas 

práticas cartelizadas da Andrade Gutierrez, isso também não seria 

possível, uma vez que o defendente nunca esteve na posição de 

agente garantidor. 

É que, como se sabe, cabe ao Congresso Nacional 

fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e das empresas 

estatais, conforme disciplina claramente os arts. 49, X e 70, 

ambos da Constituição Federal85. 

Portanto, caso tenha existido algum tipo de omissão 

– o que se afirma só a título de argumentação -, o CONGRESSO 

NACIONAL é que teria violado com seu dever de cuidado, se omitiu 

na fiscalização dos atos do Poder Executivo. 

  

5.4. Caixa 2 eleitoral:  conduta atípica.   

 

Não havendo prova do crime de corrupção, e tendo o 

Defendente reconhecido o recebimento de caixa 2 eleitoral, a única 

                                       
85 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
 
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; 
 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder. 
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situação fática remanescente a ser aqui considerada é que os 

recursos recebidos pelo defendente foram pagos a título de doação 

eleitoral, sem o devido registro perante a Justiça Eleitoral.  

Tais doações eram feitas simplesmente para agradar e 

cativar o defendente, eis que era político com notável 

reconhecimento e desempenho eleitoral muito forte.   

Quando muito, doações via caixa 2 podem até 

constituir, por parte dos doadores, a realização de atos 

preparatórios para um futuro crime de corrupção, mas não o crime 

em si. Nesse caso, se houve, os atos de preparação permaneceram 

neste terreno anterior ao da execução, razão pela qual restam 

impuníveis. Como não houve contrapartida efetiva anterior ou 

posterior à doação, não há que se falar em corrupção passiva.   

Conforme demonstrado, o defendente recebeu doações 

através de caixa 2 e, com as sobras de campanha, adquiriu os bens 

pessoais. Como é cediço, a prática de caixa 2 não é conduta típica 

criminalizada pela legislação penal, de modo que não se pode 

afirmar que a prática de caixa 2 constitua crime. 

Tanto é verdade que tramita no Congresso Nacional o 

PL 4850/2016, que ficou conhecido como o "pacote das 10 medidas 

contra a corrupção86". Uma das medidas apresentadas pelo Ministério 

Público Federal foi justamente a "responsabilização dos partidos 

políticos e criminalização do caixa 2.".  

Abaixo, trecho da apresentação da referida medida: 

 

"(...) No mesmo sentido, propomos a criminalização do caixa 2, 
inclusive para as pessoas físicas diretamente envolvidas na 
movimentação e utilização desses recursos (...)"  
 

Ora, se o Ministério Público Federal pede a 

criminalização do caixa 2, significa dizer que o próprio órgão 

reconhece que essa prática não é criminalizada nos dias atuais.  

                                       
86 Informações extraídas do site do MPF:http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/ 
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O ministro do Supremo Tribunal Federal, GILMAR 

MENDES, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em 

entrevista concedida no dia 10/03/2017, afirmou o seguinte: 

 

"No TSE a ideia de doação meramente irregular, portanto que veio 
de uma empresa com fontes lícitas e apenas não foi registrada, 
vinha sendo considerada atípica do ponto de vista penal. Esta 
vinha sendo a jurisprudência até agora. Tanto é que os 
procuradores naquelas 10 medidas estavam propondo a 
criminalização87".  

 
 

Conclui-se, portanto, que a inexistência de prova da 

corrupção, a única conduta que restou comprovada através da 

confissão do defendente foi o caixa 2, prática essa não tipificada 

como crime no ordenamento jurídico-penal.  

 

5.5. Enriquecimento ilícito não é crime  

 

Postas essas balizas, é primordial distinguir as 

condutas que configuram o crime de corrupção, daquelas que 

evidenciam a prática de caixa 2.  Corromper-se no serviço público 

é completamente diferente de enriquecer-se enquanto servidor 

público.  

Enquanto no crime de corrupção é exigida a prática de 

conduta comissiva (solicitar) ou omissiva (receber/aceitar), no 

caixa 2 o enriquecimento, por parte do servidor público, é mera 

constatação de sua situação patrimonial, sem a necessidade de 

praticar conduta comissiva ou omissiva típica (justamente em 

virtude da atipicidade penal do caixa 2).   

Mesmo para aqueles que enxergam, no caixa 2 eleitoral, 

a existência do crime do art. 350 do Código Eleitoral, o 

enriquecimento ilícito do agente é pós fato impunível do crime 

                                       
8787 Informação extraída do artigo disponibilizado no site Estadão: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,gilmar-mendes-diz-que-pode-haver-
caixa-2-sem-corrupcao,70001694798 
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anterior. Significa dizer que, caso o agente venha a enriquecer 

ilicitamente com a prática da falsidade ideológica eleitoral, tal 

consequência é desprovida de qualquer relevância para o direito 

penal.  

Logo, os recursos advindos de contas paralelas não 

declaradas à Justiça Eleitoral, resultaram em mero enriquecimento 

ilícito por parte do Defendente, prática que não é tipificada como 

crime na legislação penal vigente.  

Tanto é verdade que no "pacote das 10 medidas contra 

a corrupção", o MPF apresenta proposta no PL 4850/2016 para 

"criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos."   

Como justificativa para aprovação da medida, o M.P.F 

afirma que "o enriquecimento ilícito, além de ser prova indireta 

da corrupção, é em si mesmo desvalorado, pois revela um agir imoral 

e ilegal do servidor público (...)88." - grifos nossos.  

O professor LUÍS GRECO critica a referida 

justificativa, no que tange à afirmação quanto ao enriquecimento 

ilícito ser considerado, prova indireta da corrupção e afirma que, 

com a aprovação do Projeto de Lei, "ter-se-á uma chamada pena de 

suspeita, o que contraria o princípio da culpabilidade e um de 

seus principais correlatos processuais, a presunção de 

inocência.89" 

A possibilidade de criminalização do enriquecimento 

ilícito também é matéria tratada no Projeto de Lei n.º 236/2012 

que pretende reformar o Código Penal, atualmente em trâmite no 

Congresso Nacional.  

                                       
88 Informação extraída do site do MPF sobre o pacote das 10 medidas de 
combate à corrupção, disponibilizado através do link: 
http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/conheca-as-
medidas/docs/medida_2_versao-2015-06-25.pdf 
 
89  Greco. Luís, Reflexões provisórias sobre o crime de enriquecimento 
ilícito. Boletim do IBCCRIM, n.º 277 de dezembro/2015. 
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Sob o viés do Projeto de Lei n.º 236/2012, PIERPAOLO 

CRUZ BOTTINI90 adverte que o tipo penal criado para criminalizar 

o enriquecimento ilícito, carece de definição quanto ao bem 

jurídico tutelado, o que impacta frontalmente no princípio da 

presunção de inocência. Vejamos: 

 

"(...) o valor tutelado é a administração pública ou qualquer 
outro bem violado pelo servidor com o suposto crime que originou 
aquele patrimônio inexplicável. Mas a adoção dessa premissa abala 
profundamente as estruturas da presunção de inocência sobre as 
quais se assenta o Estado de Direito, vez que se parte de 
uma presunção de que o patrimônio excedente não só é fruto 
de ilícito, mas de ilícito penal, e caberá ao servidor comprovar 
a origem legal dos bens. Como todo o respeito a todos os que 
pensam em contrário, mas a única qualificação possível para tal 
situação é a inversão do ônus da prova na seara penal." 

 
 

Dessa maneira, admitir a criminalização do 

enriquecimento ilícito, nos termos dos referidos Projetos de Lei, 

é medida manifestamente inconstitucional por violar o princípio 

da presunção de inocência.  

Ademais, como é sabido, o enriquecimento ilícito é 

considerado improbidade administrativa pela Lei n.º 8.429/92, na 

qual são previstas as devidas sanções aplicáveis aos agentes 

públicos. Vejamos o que disciplina a referida lei acerca da 

matéria: 

 

"Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei (...)." 

 
 

                                       
90  Cruz Bottini. Pierpaolo, o enriquecimento ilícito e a presunção de 
inocência.  Artigo publicado no site Conjur, disponibilizado através do 
link: http://www.conjur.com.br/2012-mai-08/direito-defesa-enriquecimento-
ilicito-presuncao-inocencia 
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Nessa ótica, analisemos lição do professor WALLACE 

PAIVA MARTINS JÚNIOR91: 

 

"Assim, caracterizam o enriquecimento ilícito qualquer ação ou 
omissão no exercício de função pública para angariar vantagem 
econômica, como também a mera potencialidade de quem venha a 
amparar interesse de terceiro ou o simples fato de o agente 
público ostentar patrimônio incompatível com evolução de seu 
patrimônio ou renda, sendo exigível, em ambos os casos, que a 
vantagem econômica indevida seja obtida (para o agente público 
ou terceiro beneficiário, por ele próprio ou por interposta 
pessoa) em razão de seu vínculo com a Administração Pública, 
independentemente da causação de dano patrimonial a esta." 
 

É patente como o enriquecimento ilícito se adéqua 

perfeitamente à prática confessada pelo defendente. De fato, o 

defendente auferiu vantagem indevida através da prática de caixa 

2, em razão do exercício de seu cargo, eis que estava recebendo 

doações para financiamento de sua campanha de reeleição.  

No entanto, há que se ter em mente, que a improbidade 

administrativa é ato ilícito de natureza estritamente cível, não 

tipificado criminalmente pela legislação penal brasileira.  

Neste caso, então, considerando a ausência manifesta 

de provas da prática de corrupção, a única justificativa para o 

recebimento de recursos foi o caixa 2, que gerou o enriquecimento 

ilícito do defendente e posterior utilização de sobras dessas 

doações de campanha para aquisição dos bens elencados na denúncia, 

todos para uso pessoal.  

 

VI 

MÉRITO: 

IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

                                       
91 Paiva Martins Junior. Wallace, Probidade Administrativa - 4.ª ed. - São 
Paulo, Saraiva, 2009, p. 227.  
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 O MPF sustenta que SERGIO CABRAL praticou crimes de 

lavagem de dinheiro porque: (i) recebeu vantagem indevida 

(propina) em dinheiro em espécie de origem ilícita; e (ii) após 

ter a disponibilidade do dinheiro, usou esses recursos para 

adquirir bens mediante depósitos estruturados abaixo do limite de 

10 mil reais, burlando a fiscalização do COAF (smurfing).  

 Afirma o Parquet que a origem ilícita dos recursos 

advém de crimes de fraude à licitação, cartel e organização 

criminosa praticados por empreiteiras no contexto de contratos 

celebrados com a PETROBRÁS. No caso específico, o MPF apontou, 

como crime antecedente da lavagem, o de corrupção supostamente 

praticado por SERGIO CABRAL, em concurso com corréus e executivos 

da construtora ANDRADE GUTIERREZ, pelo recebimento de R$ 2,7 

milhões de reais, relativos à obra de terraplanagem do COMPLEXO 

PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ). 

 A tese do MPF é insubsistente. 

 Não assiste razão ao MPF, no tocante à primeira 

modalidade supostamente criminosa, no sentido de que SERGIO CABRAL 

teria praticado crimes de lavagem de dinheiro porque teria 

recebido propina em dinheiro em espécie de origem ilícita, porque 

tal recebimento constitui elemento constitutivo do crime de 

corrupção.  

 No julgamento dos sextos embargos infringentes na AP 

470, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, por maioria, que o 

recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de 

corrupção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente 

que seja praticada com elemento de dissimulação. 

 O Min. CESAR PELUSO manifestou-se da seguinte forma: 

 
“Em síntese, creio não se deva confundir o ato de ‘ocultar’ e 
‘dissimular’ a natureza ilícita dos recursos, presente no tipo 
penal de lavagem de dinheiro, e o que a doutrina especializada 
descreve como estratagemas comumente adotados para que o produto 
do crime antecedente — já obtido — seja progressivamente 
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reintroduzido na economia, agora sob aparência de licitude, com 
os atos tendentes a evitar-lhe o confisco ainda durante o iter 
criminis do delito antecedente, em outras palavras, para garantir 
a própria obtenção do resultado do delito” (fls.53894 da Ap 470). 

 

 
 Nesse julgamento, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 

distinguindo o crime de lavagem de dinheiro do crime de corrupção 

passiva, afirmou que: 

 

“O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o 
destinatário da propina, além de esperado, integra a própria 
materialidade da corrupção passiva, não constituindo, portanto, 
ação distinta e autônoma da lavagem de dinheiro. Para caracterizar 
esse crime autônomo seria necessário identificar atos 
posteriores, destinados a recolocar na economia formal a vantagem 
indevidamente recebida”  
(fls.31 do Acórdão dos Sextos EI da AP470, sem grifos no original). 

 
 

 O Min. TEORI ZAVASCKI, por sua vez, abordou o ponto 

nestes termos: 

 

“À luz dessas premissas teóricas, tem-se que os fatos narrados na 
denúncia – o recebimento de quantia pelo denunciado por meio de 
terceira pessoa – não se adequam, por si sós, à descrição da 
figura típica. Em primeiro lugar porque o mecanismo de utilização 
da própria esposa não pode ser considerado como ato idôneo para 
qualifica-lo como “ocultar”; e ademais, ainda que assim não 
fosse, a ação objetiva de ocultar reclama, para sua tipicidade, 
a existência de um contexto capaz de evidenciar que o agente 
realizou tal ação com a finalidade específica de emprestar 
aparência de licitude aos valores. Embora conste da denúncia a 
descrição da ocorrência de crimes antecedentes (contra o sistema 
financeiro nacional e a administração pública), bem como a 
afirmação de que o embargante ‘consciente de que o dinheiro tinha 
como origem organização criminosa voltada para a prática’ desses 
crimes, ‘almejando ocultar a origem, natureza e o real 
destinatário do valor pago como propina enviou sua esposa (...) 
para sacar no caixa o valor de (..), ela não descreve qualquer 
ação ou intenção do réu tendente ao branqueamento dos valores 
recebidos”  
(fls.43 do Acórdão dos 6os Embargos Infringentes) 

 
 
 Conforme se extrai da ementa do julgado acima, o 

recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito de 
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corrupção passiva, na forma objetiva “receber”, sendo indiferente 

que seja praticada com elemento de dissimulação. 

 Em artigo publicado no site Conjur, o prof. PIERPAOLO 

BOTTINI, analisando o julgamento acima, identificou a existência 

de um denominador comum entre os votos: o de que a mera ocultação 

não basta para a tipicidade da lavagem de dinheiro.92  

 A lavagem requer um ato adicional que busque reinserir 

os bens na economia formal. A configuração do crime de lavagem 

requer, ao menos, a aptidão das condutas para que os valores 

oriundos do crime antecedente sejam posteriormente integrados à 

economia.  

 Com efeito, algumas das principais posições defendidas 

no julgamento da AP 470 parecem apontar no sentido de exigir-se, 

para a consumação do crime de lavagem, a prática de condutas 

tendentes à realização da fase integração da lavagem (o retorno 

dos valores ilícitos à economia formal).  

 Em verdade, é possível concluir até que, em certa 

medida, o STF não se distanciou do seu antigo entendimento de que 

“o crime de lavagem de consiste em introduzir na economia formal 

valores, bens ou direitos que provenham, direta ou indiretamente, 

de crimes antecedentes (incisos I a VIII do art. 1º da Lei nº 

9.613/98)”.93   

 Seja como for, certo é o recebimento por modo 

clandestino e capaz de ocultar o destinatário da propina, além de 

esperado, integra a própria materialidade da corrupção passiva, 

não constituindo, portanto, ação distinta e autônoma de lavagem 

de dinheiro. Dito de outra forma, aquele que oculta a forma de 

recebimento na corrupção não comete o crime de lavagem de dinheiro 

                                       
92 http://www.conjur.com.br/2015-set-22/direito-defesa-lavagem-dinheiro-consiste-
ocultar-necessario-crime. Acesso em 02/06/17. 
93 STF. INQ 2248 QO, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ 20/10/2006. 
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porque tal ato se deu durante a execução, e não após a consumação 

do delito.  

 É da natureza da conduta delitiva que a vantagem 

indevida da corrupção seja recebida às escondidas, e não à luz do 

dia, mediante depósito em conta própria do funcionário público. 

Logo, como ensina a doutrina, é descabida a pretensão normativa 

de que o agente criminoso não busque ocultar ou encobrir de alguma 

forma seu proveito.   

 

 Assim, no caso presente, o mero recebimento em 

dinheiro em espécie da propina, mesmo que dificulte o seu 

rastreamento, integra o tipo de corrupção atribuído a SERGIO 

CABRAL, de modo que não pode fundamentar a imputação de lavagem 

de dinheiro, sob pena de incorrer-se em bis in idem.  

 Quanto à segunda investida acusatória no tocante ao 

crime de lavagem, no sentido de que SERGIO CABRAL o teria 

praticado, usando o dinheiro de corrupção recebido da ANDRADE 

GUTIERREZ, para a aquisição dos bens constantes da denúncia, 

mediante depósitos estruturados abaixo do limite de 10 mil reais 

para burlar a fiscalização do COAF (smurfing), a tese acusatória 

é, data vênia, igualmente insubsistente. 

 A insubsistência da tese do MPF decorre de um conjunto 

de argumentos, que podem ser assim resumidos:  

 

(i) Não há nexo causal entre o proveito econômico do crime 

antecedente e os atos posteriores de disposição 

econômica atribuídos como lavagem de dinheiro, em razão 

do enorme intervalo de tempo decorrido, evidenciando 

rompimento do nexo causal e confusão patrimonial;  

(ii) a aquisição de bens para consumo pessoal (mero usufruto 

do produto do crime antecedente) não constitui o crime 

de lavagem;  
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(iii) Não há tipicidade objetiva, na modalidade “ocultação”, 

quando a compra é seguida da emissão de nota fiscal em 

nome do real adquirente, por inidoneidade absoluta da 

ação (art. 17 CP);  

(iv) o correntista que realiza depósitos fracionados não 

viola qualquer norma do BACEN (a Circular nº 3.461 é 

dirigida ao controle dos bancos, sem conteúdo 

proibitivo aos seus clientes), não podendo haver 

imputação objetiva sem a criação de risco juridicamente 

proibido; e   

(v) não há demonstração do elemento subjetivo do tipo (o 

especial fim de agir), consistente na intenção de limpar 

o capital e reinseri-lo no círculo econômico com 

aparência lícita (no caso, o dolo é de consumo).  

 

 Esses pontos serão melhor expostos a seguir. 

 

(i) Não há nexo causal entre o proveito econômico do crime 

antecedente e os atos posteriores de disposição econômica 

atribuídos como lavagem de dinheiro, em razão do enorme intervalo 

de tempo decorrido e da mescla de valores lícitos e ilícitos, 

evidenciando rompimento do nexo causal e confusão patrimonial: 

 

 Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, 

deve haver a comprovação do nexo de causalidade entre o resultado 

econômico do crime antecedente e a prática de lavagem de dinheiro. 

Noutras palavras, o objeto da lavagem deve corresponder ao produto 

do crime ou a qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido 

pelo agente com a prática do fato criminoso. 

 No caso presente, o MPF apontou, como crime 

antecedente da lavagem, o de corrupção supostamente praticado por 

SERGIO CABRAL, em concurso com corréus e executivos da construtora 
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ANDRADE GUTIERREZ, pelo recebimento de R$ 2,7 milhões de reais, 

relativos à obra de terraplanagem do COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO 

DE JANEIRO (COMPERJ). 

 Diz o MPF que, em 2007, SERGIO CABRAL teria solicitado 

vantagem indevida a ROGÉRIO NORA, então diretor da ANDRADE 

GUTIERREZ, que, por sua vez, teria pedido a aquiescência de PAULO 

ROBERTO COSTA, ex-diretor da PETROBRÁS. No ano seguinte (2008), 

SERGIO CABRAL teria recebido a propina, através de CARLOS MIRANDA.     

 

 A prova da corrupção da AG é insuficiente.  

 Fora a palavra dos colaboradores (cujo valor 

probatório, tratando-se de meio de obtenção de prova, é relativo), 

a prova acusatória baseia-se em indícios frágeis: registros de 

portaria, bilhetes aéreos e planilha de Excel, na qual, aliás, não 

aparece o nome ou suposto codinome atribuído a SERGIO CABRAL.  

 A prova da lavagem é fragilíssima. 

 Diz a denúncia que CARLOS MIRANDA, ex-assessor de 

SERGIO CABRAL, teria recebido a propina de ALBERTO QUINTAES na 

sede da ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo nos dias 14/10/2008, 

14/11/2008 e 18/12/2008, datas em que teriam restado consumados 

os crimes de corrupção. Segundo a tese acusatória, essa propina 

teria sido “lavada”, pelos corréus, através das aquisições de bens 

e serviços descritas nos fatos 03 a 52.  

 Sucede que não há nexo causal entre a corrupção e a 

lavagem aqui imputada. Os supostos atos de lavagem teriam ocorrido 

muitos anos após os ditos pagamentos da AG, alguns deles até 6 

anos depois!  

 A Defesa não ignora que para a caracterização do crime 

de lavagem de crime não é necessária prova cabal do crime 

antecedente. Nada obstante, é necessário que os recursos estejam 

ligados, por nexo temporal, de tal modo a serem legitimamente 

apontados como sendo oriundos do crime antecedente; isto é, é 
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preciso que o MPF haja demonstrado o nexo de causalidade entre o 

produto do crime antecedente e o ato de lavagem. 

 O delito de lavagem tem relação de acessoriedade 

material em relação à infração penal antecedente. Essa natureza 

acessória torna indispensável a conexão causal da lavagem com o 

crime antecedente para a sua materialização. Faz-se necessária, 

nas palavras de BADARÓ e BOTTINI, a demonstração da “existência 

da infração antecedente e de sua ligação causal com os bens objeto 

da lavagem”. Não basta, portanto, a existência da infração 

antecedente: é preciso que haja ligação causal entre ela e a 

lavagem.  

 O juiz que julga o processo pelo crime de lavagem 

deve “conhecer, incidenter tantum, a questão sobre a existência 

ou não da infração penal antecedente, resolvendo-a”94. Ao resolver 

a questão do crime antecedente, cumpre o juiz etapa necessária do 

itinerário lógico que deve percorrer para chegar ao pronunciamento 

final sobre a lavagem de dinheiro.    

 No caso presente, além de ser frágil a prova do crime 

antecedente, o MPF não logrou demonstrar um nexo temporal 

minimamente plausível entre o suposto recebimento da propina (em 

2008) e os atos de lavagem (que variam entre os anos de 2010 a 

2016). 

 Outro fator a demonstrar o rompimento do nexo causal 

é que, em 2010, SERGIO CABRAL concorreu à reeleição do Governo do 

Rio de Janeiro. Essa campanha de reeleição (momento em que todo o 

político mais recebe e mais gasta dinheiro) está situada, 

justamente, entre o suposto recebimento da propina em 2008 e os 

atos de lavagem. 

 Admitir a tese de lavagem do MPF, neste caso, é o 

mesmo que admitir que SERGIO CABRAL e os corréus, tendo recebido 

                                       
94 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 185. 
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o dinheiro em espécie da ANDRADE GUTIERREZ, o guardaram por muitos 

anos (oito anos, até), intacto, sem dele fazer uso nem mesmo na 

própria campanha de 2010.  

  Ora, com o devido respeito, esta hipótese é 

insustentável. 

 Pouco relevante, neste sentido, tenha o MPF logrado 

reunir comprovantes de compras somando os “exatos” R$ 

2.665.598,18. Não é possível aceitar que o MPF conseguiu rastrear, 

com precisão matemática (faltando R$ 34,4 mil), o destino da 

propina da ANDRADE GUTIERREZ. Qual a prova desse rastreamento? 

Nenhuma.  

 Aparentemente, o MPF fez o caminho inverso, partindo 

do fim para o começo. Melhor dizendo, ao invés de rastrear o 

dinheiro da suposta propina, partiu do referencial constante da 

planilha da ANDRADE GUITIERREZ (“CPRJ 2.700”) e saiu em busca de 

gastos aleatórios que, somados, alcançassem aquele número. 

 Sucede que esta investigação “ao avesso” não parece 

válida. Não corresponde ao conceito de “follow the money”, que 

está assentado na ideia de rastreamento do produto do crime 

antecedente.    

  No caso, o MPF não rastreou o destino dos recursos 

ilícitos da ANDRADE GUTIERREZ. O Parquet apenas comprovou que, 

anos depois, SERGIO CABRAL, adquiriu estes e aqueles bens por 

valores que, somados, alcançariam a totalidade do suposto valor 

pago como propina pela empreiteira. 

 E esse ”encontro de contas” do MPF não terá sido 

sequer fruto de uma investigação minuciosa que foi capaz d desvelar 

um sofisticado estratagema de ocultação. Isto porque todas as 

compras espaçadas por seis anos estavam em nome dos próprios réus, 

com notas fiscais devidamente escrituradas. Bastava oficiar à 

secretaria de fazenda do Estado de Rio de Janeiro?  
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 Este método nunca poderia ser válido para 

investigação de crime de lavagem, talvez, em tese, para o ato de 

improbidade de enriquecimento ilícito, mas nunca para a lavagem. 

Estaríamos aqui, em verdade, a subverter a punibilidade da lavagem 

pela do enriquecimento ilícito, que, no entanto, não é crime pela 

lei brasileira?  

 É evidente que o MPF não comprovou o nexo causal entre 

os recursos usados por SERGIO CABRAL, para a aquisição dos bens, 

e os supostamente recebidos por ele da ANDRADE GUTIERREZ. 

 

(ii) a aquisição de bens para mero consumo pessoal não constitui 

o crime de lavagem: 

 

 A aquisição de bens para consumo próprio (compra de 

mercadorias e retribuição por serviços prestados) não constitui 

crime de lavagem (lavagem “de consumo”). 

 No julgamento da AP 470, ficou muito claro nos votos 

dos Ministros que as condutas de promover gastos pessoais e 

adquirir bens não podem ser considerados atos típicos de lavagem: 

 

MINISTRO GILMAR MENDES: 

 

"Com efeito, o mero proveito econômico do crime não configura 
lavagem de dinheiro, que pressupõe a prática das condutas de 
ocultar ou dissimular. Logo, se o agente deposita o dinheiro em 
sua conta, consome o valor (vg. paga despesas, efetua compras, 
viagens, etc), não há que se cogitar do crime de lavagem de 
dinheiro (STJ, AP 458, rel. MIN. GILSON DIPP)"  
(STF, AP 470, pp. 53.937-53.938) 

 

MINISTRO CELSO DE MELLO: 

 

"Sem o 'dolo de lavagem', exsurge atípica a conduta do agente. 
Vale referir, no ponto, a lição de MARCO ANTONIO DE BARROS 
("Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas", p. 50, item 
1.7.1, 2a.ed., 2008, RT), para quem "(...) a movimentação de bens 
e valores provenientes do crime-base deve ser feita com o 
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objetivo de se integrar ao patrimônio do criminoso, com a 
aparência de produto lícito, pois, se, por exemplo, ao traficante 
de drogas interessa tão somente gastá-lo de forma perdulária e 
em proveito próprio, ou se lhe satisfaz tão somente guardar o 
dinheiro 'sujo', sem colocá-lo no sistema financeiro, não há 
falar em crime de lavagem". 
(STF, AP 470, pp. 55.598-55.599) 

 

MINISTRO AYRES BRITTO: 

 

"Nesse rumo de ideias, colho as lúcidas ponderações de José Paulo 
Baltazar Junior (Juiz Federal da 4a. Região/RS - "Crimes 
Federais", p. 785), no sentido de que "sem ocultação ou 
dissimulação, não há lavagem (...) como nas hipóteses em que o 
agente valendo-se do produto do crime, compra imóvel em seu 
próprio nome, onde passa a residir... ou deposita o dinheiro em 
conta de sua titularidade (...)". Tais situações concretas, muito 
embora pouco prováveis e até inusitadas, já foram identificadas 
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como 
constitutivas do simples proveito econômico do delito 
antecedente. Refiro-me à Ação Penal 458 (precedente que contou 
com voto do ministro Luiz Fux), da qual extraio a seguinte 
passagem da respectiva ementa: 
 
'O mero proveito econômico do produto do crime não configura 
lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar 
ou dissimular. Assim, não há que se falar em lavagem de dinheiro 
se, com o produto do crime, o agente se limita a depositar o 
dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga contas ou 
consome os valores em viagens ou restaurantes (...)" 
(STF, AP 470, pp. 56.121-56.122)        

 

 A doutrina se posiciona no mesmo sentido. 

 BADARÓ e BOTTINI sustentam que “o mero usufruir do 

produto infracional não é típico. Aquele que se propõe a praticar 

uma infração penal com resultado patrimonial o faz, em regra, com 

a intenção de gastar e proveito próprio os bens adquiridos. Trata-

se do mero aproveitamento do produto do crime, ato irrelevante 

para a administração da justiça.”95  

 No caso presente, as mercadorias citadas na denúncia 

(ternos sob medida, vestidos, móveis, eletrodomésticos, utensílios 

de cozinha) e os serviços de blindagem de veículo - nenhuma das 

                                       
95 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 65. 
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quais teria sequer em tese valor de revenda – não podem ser 

consideradas como objeto material de lavagem por ausência de 

aptidão para reciclagem.  

 São gastos de consumo pessoal e, ainda que se 

considere que esses valores tenham origem espúria, eles nunca 

teriam saído do domínio de SERGIO CABRAL, não se podendo falar de 

distanciamento da origem criminosa dos ativos, nem de sua 

ocultação, muito menos de sua reintrodução na economia lícita. 

 Não estamos aqui diante de ativos ilícitos 

convertidos em “ativos” lícitos. Essas mercadorias não se 

prestariam, nem em tese, a reinserção do produto ilícito ao sistema 

econômico, caso fosse este o dolo do agente. 

 Não está caracterizada, pois, a conversão incriminada 

no tipo derivado da lavagem, previsto no §1º, inciso I, do artigo 

1º. da lei de lavagem.96 Isto porque, segundo BADARÓ e BOTTINI, 

essa conversão é típica “apenas se acompanhada do elemento 

subjetivo de ocultação e de reciclagem.  

 Os autores até chegam a admitir que a compra ou 

aquisição de bens para consumo próprio consiste na conversão de 

ativos ilícitos em lícitos (o que é questionável, no caso presente, 

devido à ausência de valor de revenda), mas, mesmo assim, asseveram 

que tal conduta ”não caracteriza lavagem de dinheiro pela ausência 

da vontade de mascaramento”97.  

 No caso do tipo penal do §1º, inciso I, o elemento 

subjetivo do exige o dolo genérico mais o especial fim de agir 

(ocultar ou dissimular a utilização dos bens). Além do dolo, o §1º 

exige expressamente um elemento subjetivo especial, consistente na 

intenção de ocultar ou dissimular essa utilização. BADARÓ e BOTTINI 

                                       
96 §1º do art. 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de 
bens, direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste 
artigo: I – os converte em ativos lícitos.”   
97 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 107. 
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asseveram que essa menção expressa é coerente, “do contrário, o 

gasto com consumo pessoal de bens oriundos de infrações penais 

seria lavagem de dinheiro”98.     

 Os bens listados na ação penal podem até ser de valor 

elevado incompatível com a renda declarada de governador de Estado. 

Porém, Excelência, admitamos, se o Brasil inteiro está abrindo os 

olhos para a existência do caixa 2 eleitoral, então aqui haverá de 

prevalecer a verdade real: o réu obteve e utilizou esses recursos 

para gastos de consumo pessoal (alguns exagerados, é bem verdade), 

mas, reconheçamos, não para reintegrar os recursos ilícitos à 

economia.    

    

(iii) Não há tipicidade objetiva, na modalidade ocultação, na 

hipótese em que as compras são seguidas da emissão de nota fiscal 

em nome dos reais adquirentes, por inidoneidade absoluta da ação 

(art. 17 CP); 

 

 Não há tipicidade objetiva, na modalidade ocultação, 

pois as compras foram seguidas da devida emissão de nota fiscal em 

nome dos reais adquirentes (Cabral e Adriana). 

 O artigo 17 do Código Penal dispõe sobre o crime 

impossível99, quando, por ineficácia absoluta do meio e por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível a consumação do crime.  

 Há autores que, apontando a imprecisão terminológica 

do legislador ao dispor sobre a ineficácia absoluta do meio, 

interpretam o conteúdo desta norma de exclusão no sentido da 

inidoneidade da conduta do agente.100 A inidoneidade do meio (ou da 

                                       
98 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 109. 
99 "Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime." 
100 Veja as lições de MARCELO SEMER, Crime impossível e a proteção aos bens jurídicos. 
SP: Malheiros, 2002, p. 77; e JOSÉ ARTHUR DI SPIRITO KALIL, Do crime impossível. 
Rj: Lumen juris, 2007, p. 71.  
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conduta) deve ser sempre aferida ex post, em face do caso 

concreto101. 

 No caso presente, SERGIO CABRAL adquiriu bens de 

consumo, sem ocultá-los ou dissimulá-los, fazendo-o em nome próprio 

ou de sua esposa. As notas fiscais foram regularmente emitidas, 

sendo que tenha havido qualquer tentativa de evitar a sua 

expedição. 

 

 Neste sentido, veja-se o interrogatório de SERGIO 

CABRAL: 

 
Defesa: O Ministério Público diz que os pagamentos dessas 
mercadorias foram feitos propositalmente abaixo de 10 mil reais, 
com a finalidade específica de burlar a fiscalização do Coaf. Isso 
é verdade?  
 
Sérgio Cabral: Não é verdade, há compras feitas abaixo e acima 
desse valor. Então, portanto, verifica-se aí na lista de compras 
que há valores superiores a esse e valores inferiores a esse, 
jamais dei esse tipo de orientação a qualquer pessoa.  
 
Defesa: O senhor tinha o hábito de pagar parceladamente as suas 
compras?  
 
Sérgio Cabral: Tinha o hábito de pagar parceladamente.  
 
Defesa: A esses estabelecimentos comerciais o senhor solicitou 
que não fossem emitidas notas fiscais em seu nome ou que esses 
estabelecimentos emitissem em nome de terceiros?  
 
Sérgio Cabral: Não, sempre em meu nome e no nome da Adriana, minha 
mulher, mas sempre de minha responsabilidade. 

 

 

 O uso aberto do produto do crime antecedente não 

constitui o crime de lavagem de dinheiro, mas sim o seu mero 

aproveitamento econômico. O que caracteriza a tipificação da 

lavagem é a potencialidade lesiva ao sistema econômico, causada 

pela ocultação ou dissimulação dos recursos. São hipóteses de 

ocultação a realização de depósitos em contas de terceiros e, de 

                                       
101 HELENO FRAGOSO, Lições de direito penal. Parte geral. RJ: Forense, 2003, P. 308. 
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dissimulação, diversas transações entre contas correntes de modo a 

distanciar os valores do crime antecedente. 

 Nada disso ocorreu no caso presente. 

 Aqui, SERGIO CABRAL adquiriu bens de consumo, mas não 

houve ocultação ou dissimulação porque o fez em seu próprio nome 

ou, quando muito, em nome de sua esposa. As notas fiscais foram 

regularmente emitidas (o que, aliás, permitiu a rápida e eficaz 

identificação dos bens). Nenhum obstáculo foi colocado à ação 

fiscalizatória da Justiça.  

 

 CARLA VERÍSSIMO DE CARLI afirma que “não há lavagem 

de dinheiro quando o agente do delito não oculta nem dissimula a 

origem ou a propriedade do bem ou valor, depositando, por exemplo, 

o dinheiro da corrupção em sua própria conta bancária; ou quando 

gasta os lucros do tráfico de drogas em viagens ou restaurantes. 

Nesses casos, está apenas tirando proveito econômico do delito 

antecedente, conduta que não é incriminada pela norma”102. 

 Analisando o caso ex post, conclui-se que o crime é 

impossível, porque a emissão das notas fiscais tornou absolutamente 

inidônea a conduta do agente. Nem se alegue que a emissão das notas 

fiscais não integra a conduta do agente, pois, caso pretendesse 

ocultar o real adquirente, bastaria fornecer nome fictício ou 

solicitar que as notas fossem emitidas em nome de terceiros. 

 No caso, se o propósito fosse ocultar a propriedade 

dos bens, os agentes poderiam ter solicitado fossem as notas 

emitidas em nome da secretaria SONIA BAPTISTA, mas isto não 

ocorreu. Ainda que se diga que os depósitos foram fracionados, não 

haveria sentido de ocultar a compra do COAF, mas não da RECEITA. 

 O crime impossível ocorre precisamente em situações 

como esta em que a ação do agente, tal como realizada, perde a 

                                       
102 Dos crimes: aspectos objetivos, in Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 242.   
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capacidade de atingir o bem jurídico tutelado pela norma 

incriminadora do crime de lavagem de dinheiro.  

 Isto é, a partir do momento em que permitiu a 

subsequente e regular emissão das notas fiscais de venda dos 

produtos, a conduta de SERGIO CABRAL deixou de ter a potencialidade 

de ocultação, com a eficácia mínima exigida pelo tipo penal, para 

o fim de lavar o dinheiro. Se a ocultação é inexistente ou até 

grosseira, descaracterizado está o delito.  

 

(iv) o correntista que faz depósitos em valores fracionados não 

cria risco juridicamente proibido, pois as normas previstas nos 

arts. 9º e 13º da Circular nº 3.461 do BACEN não se dirigem a 

eles, e sim às instituições financeiras: 

 

 O crime de lavagem de dinheiro deve ter sua 

interpretação limitada pela teoria da imputação objetiva, segundo 

a qual o crime somente pode ser imputado se o agente criar um 

risco juridicamente proibido e se esse risco por ele criado vier 

a se realizar no resultado típico. Caso contrário, o direito penal 

atingiria situações do cotidiano, criminalizando condutas sem 

potencial ofensivo, expandindo-se de modo desarrazoado. 

 A esse respeito, O prof. JESUS MARIA SILVA SANCHEZ 

sustenta que  

 

“não seria razoável a sanção penal de qualquer conduta de 
utilização de pequenas ou médias quantidades de dinheiro negro 
na aquisição de bens ou retribuição de serviços. A tipificação 
do delito da lavagem de dinheiro é, enfim, uma manifestação de 
expansão razoável do Direito Penal (em seu núcleo, de alcance 
muito limitado) e de expansão irrazoável do mesmo (no resto das 
condutas, em relação ás quais não se possa afirmar em absoluto 
que, de modo específico, lesionem a ordem econômica de modo 
penalmente relevante”.103  

 

                                       
103 “A expansão do direito penal. Aspectos da Política Criminal nas Sociedades Pós-
Industriais”. SP: RT, 2002, p. 28. 
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 O crime de lavagem exige, para a configuração da 

ocultação, uma potencialidade para que o ativo venha, 

posteriormente, a ser inserido no fluxo lícito de ativos. Mesmo 

que a lei brasileira não exija a realização de todas as fases da 

lavagem, cada uma delas deve ser interpretada de forma teleológica 

e representar, em cada um dos núcleos do tipo, potencial risco de 

ofensa ao bem jurídico.  

 A Circular nº 3.461 do BACEN estabelece normas para 

o controle interno dos bancos, prevendo a identificação dos 

responsáveis por depósitos em espécie em valores acima de R$ 

100.000,00, bem como a comunicação ao COAF das operações 

financeiras em valor maior que R$ 10.000,00. Trata-se de norma 

dirigida às instituições financeiras.104 

 Nota-se, claramente, que a Circular 3.461 do BACEN 

não contêm proibições aos correntistas, de modo que não servem 

como parâmetro para distinguir entre conduta proibida e conduta 

permitida aos usuários dos serviços bancários, no que diz respeito 

a realização de depósitos fracionados em espécie.    

 Se a Circular 3.461 não exprime qualquer proibição de 

fracionamento de depósitos, conclui-se que a ação do correntista 

é lícita; isto é, não cria risco juridicamente proibido. Não é 

fundamento idôneo a justificar o desvalor da ação do correntista. 

 Ora, se o correntista que realiza depósitos 

fracionados não viola a norma da circular 3.461 (cujo conteúdo não 

se dirige a ele), não pode a imputação penal alegar burla ou 

descumprimento daquela normativa, para o fim de justificar a 

imputação penal.  

 

                                       
104 CIRCULAR Nº 3.461 – “Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 
3 de março de 1998”. 
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(v) não há tipicidade subjetiva porque o MPF não comprovou ter 

SERGIO CABRAL agido com a vontade e intenção de limpar o capital 

e reinseri-lo no círculo econômico com aparência lícita: 

 

 O elemento subjetivo do crime de lavagem é constituído 

pelo dolo genérico (vontade livre e consciente de ocultar ou 

dissimular o produto do crime antecedente) e pelo especial fim de 

agir (consistente na intenção ou no objetivo de limpar o capital, 

reinserindo-o no círculo econômico com aparência lícita). 

 A presença do especial fim de agir, para BADARÓ e 

BOTTINI, é resultado da interpretação teleológica do artigo 1º, 

caput, da Lei 9.613/98. Para os autores, não basta a mera intenção 

de ocultar ou dissimular, sendo requerido a vontade “de lavar ou 

reciclar o capital sujo, de usar operações diversas para inserir 

os valores maculados no sistema econômico com aparência de 

licitude”.  

 A maior parte da doutrina admite a existência de 

elementos típicos implícitos quando decorrentes da interpretação 

lógica e sistemática. Exemplos comuns são os crimes contra a honra, 

em relação aos quais se exige o dolo da ação típica mais a intenção 

de violar a honra da vítima (animus injuriandi ou difamandi), 

mesmo que essa intenção específica não esteja expressamente 

prevista no tipo penal.    

 Embora não reconheça a existência desse especial fim 

de agir, ao menos no tocante à modalidade delitiva do caput, CARLA 

VERÍSSIMO DE CARLI admite que “quando não existe a finalidade de 

ocultar ou dissimular, a jurisprudência nacional tem afirmado a 

inexistência da lavagem de dinheiro. Assim tem sido decidido no 

caso de pagamento de contas com valores procedentes de crime; da 

compra de imóvel em nome próprio do agente, onde passa a residir; 

do depósito de dinheiro em conta de sua titularidade e de mero 

transporte de grande volume de dólares em território nacional, sem 
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que se faça prova da ligação a um crime antecedente (sem que se 

comprove sua origem ilícita, portanto); da mera movimentação de 

dinheiro, sem ocultação ou dissimulação”.105 

 Neste caso, é evidente que os pagamentos foram feitos 

para a compra de mercadorias sem valor de revenda, de bens cuja 

natureza é nitidamente de consumo. Por isso, caso pretendesse 

condenar SERGIO CABRAL por crime de lavagem, caberia ao MPF 

comprovar que, ao adquirir essas mercadorias, a sua real intenção 

era a de transformá-las em outros ativos (e não a de delas 

usufruir!), de modo a perfazer a finalidade ilícita, o objetivo 

final de reinseri-los na economia, mediante expedientes concretos 

de ocultação ou dissimulação. 

 Todavia, neste caso, o MPF, data vênia, não logrou 

demonstrar o especial fim de agir. Não há qualquer demonstração de 

que a intenção não fosse a de consumir. Nenhum indício sequer de 

que o real objetivo de SERGIO CABRAL não fosse o de consumir os 

bens, mas sim o de usá-los como meio, como veículo para posterior 

conversão em outros ativos de fato negociáveis. 

 

O ato de fragmentar pagamentos somente configuraria o crime se 

constituísse ato de mascaramento de um processo de lavagem, o que 

não ocorre no presente caso.  

 

 A fragmentação dos pagamentos somente configuraria o 

crime se constituísse ato de mascaramento de um processo de 

lavagem.  

 A compra de bens para consumo próprio é o usufruto do 

produto ilícito, não a sua conversão em ativo ilícito. Para MARCO 

ANTONIO DE BARROS, a ocultação ou dissimulação que configura o 

tipo tem que estar ligada a um processo de lavagem, isto é, a um 

                                       
105 Dos crimes: aspectos objetivos, in Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto 
Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p. 242.   
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interesse de alcançar final da integração. Parte da doutrina 

admite o crime esteja configura por meio de uma única conduta de 

ocultação. Mesmo assim, segundo BARROS, “desde que se prove que o 

ato praticado é parte integrante do processo de lavagem”106.  

 O processo de lavagem é o pressuposto lógico da 

existência do crime e o seu objetivo final. Houvesse um processo 

de lavagem, a fragmentação de depósitos seria o meio para atingir 

este objetivo, é o modo de execução da 1ª etapa desse processo 

(ocultação).  

 Mas não há.  

 Não há porque o autor da dita fragmentação não estava 

animado pelo propósito criminoso de limpar o capital e 

reintroduzi-lo na economia com aparência lícita, nova e distante 

do crime original.    

 Voltando ao caso em exame, temos que os pagamentos 

fragmentados eram feitos pela secretaria Sonia Baptista, contra a 

qual não há qualquer acusação de tentar burlar COAF. SERGIO CABRAL 

afirmou que suas compras eram sempre parceladas e a existência de 

algumas parcelas acima de 10.000 reais (fatos 29 a 40) revela a 

despreocupação de SONIA com os limites do COAF. Os pagamentos eram 

sempre parcelados e a existência de parcelas superiores ao limite 

do COAF demonstra que não havia intenção de ludibriar a 

fiscalização. 

 Nada obstante, admitindo-se que houvesse a referida 

preocupação, ainda assim, para a configuração do crime, os 

pagamentos devem fragmentados devem se inserir no curso de um 

processo de lavagem. Devem constituir, pois, atos executórios 

tendentes a alcançar o fim de limpar o dinheiro. É o que sustentam 

BADARÓ e BOTTINI: 

 

                                       
106 Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à 
Lei 9.613/98. 3ª. ed. SP: RT, 2012. p. 138. 
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“O simples ato de esconder os bens ou movimentá-los de forma capaz 
de ludibriar a fiscalização é considerado lavagem de dinheiro do 
ponto de vista objetivo. No entanto, isto não é suficiente, pois 
sempre será necessária a demonstração de todos os elementos 
subjetivos inerentes ao tipo penal, quais sejam, a vontade ou 
intenção de limpar o capital e reinseri-lo no círculo econômico 
com aparência lícita.”107 

 

 Leia-se, a fragmentação de pagamentos pode até 

constituir o modo de execução do crime de lavagem, mas certamente 

não é uma modalidade autônoma, um fim em si mesmo. Só existe, como 

ato executório, se o fim é o lavar o dinheiro; se o dolo é apenas 

o de consumir, tal fragmentação, em si, perde relevância penal.  

 Nota-se que os bens listados na denúncia – ternos sob 

medida, vestidos, abajures, móveis de cozinha, utensílios de 

cozinha e etc. – não têm valor de revenda. Não se prestam a uma 

finalidade, mesmo que fosse hipotética, de reinserção do capital 

ilícito na economia.  

 A destinação desse tipo de bem é inerente à sua 

natureza de consumo, exclusivamente de consumo pessoal, tanto 

assim que, depois de utilizados, esses bens são descartados devido 

ao desgaste decorrente do uso. Não se prestariam a revenda. 

 
6.1. Sobre lavagem de dinheiro e caixa 2 eleitoral  
 
  

 No interrogatório, SERGIO CABRAL reconheceu o uso de 

recursos oriundos de sobras de campanha para a aquisição dos bens.  

 Considerando o caixa 2 eleitoral como conduta em tese 

enquadra na infração penal do art. 350 do Código Eleitoral, pode 

tal crime ser tida o crime antecedente da lavagem? A resposta é 

negativa.  

                                       
107 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 65. 
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 O caixa 2 eleitoral ocorreu em data anterior à da 

entrada em vigor da Lei 12.683/2012, que ampliou o rol de crimes 

antecedentes.  

 A última campanha eleitoral de SERGIO CABRAL ocorreu 

em 2010, quando disputou e venceu a reeleição ao cargo de 

governador do Rio de Janeiro. 

 Portanto, o recebimento das doações não 

contabilizadas é anterior à entrada em vigor da Lei 12.683/2012, 

de 9 de julho de 2012.  

 Na época do recebimento dos recursos via caixa 2 

eleitoral, o rol de crimes antecedentes da lavagem era taxativo; 

isto é, não previa como objeto material o produto de toda e 

qualquer infração penal. A ampliação ocorreu somente a partir da 

vigência da nova lei de lavagem.   

 O legislador ao tipificar o crime de lavagem de 

dinheiro fez uso da norma penal em branco. 

 HELENO FRAGOSO diz que “chamam-se normas penais em 

branco aquelas em que se apresenta incompleta a descrição da 

conduta incriminada, ou seja, aquelas em que o tipo deve ser 

completado por outra disposição legal, já existente ou futura. Na 

norma penal em branco não falta o preceito, como alguns autores 

supõem: ele é apenas formulado de maneira genérica, sendo 

completado pela disposição integradora.”108   

 No caso do tipo penal do crime de lavagem de dinheiro, 

o complemento é o elemento normativo consistente na infração penal 

antecedente. 

 BADARÓ e PIERPAOLO ratificam que “ao referir-se à 

infração antecedente como elemento típico o legislador fez uso da 

técnica da norma penal em branco homogênea heterovitelínea, pela 

qual o tipo penal é complementado por outra norma da mesma 

hierarquia, mas prevista em corpo legislativo distinto, no caso, 

                                       
108 Lições de direito penal. Parte geral. 16ª. edição. RJ: Forense, 2003, p. 92. 
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a Parte Especial do Código penal, toda a legislação extravagante 

e a Lei de contravenções penais.”109 

 A ampliação do rol de crimes antecedentes produzida 

pela Lei 12.683/12 não tem o efeito de retroagir para incriminar 

a conduta por lavagem. Isto porque, à época do crime antecedente, 

o produto deste não constituía objeto material do crime de lavagem.   

 Como ensinava ANIBAL BRUNO, citado por HELENO 

FRAGOSO, a irretroatividade das leis em geral “é princípio de 

garantia e estabilidade da ordem jurídica, sem o qual faltaria a 

condição preliminar de ordem e firmeza nas relações sociais e de 

segurança dos direitos do indivíduo”.110 

 No caso da lavagem, MARCO ANTONIO DE BARROS, comunga 

do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei: 

 

“Ainda que a conduta do agente lavador se inicie ou tenha 
continuidade na vigência da lei atualmente em vigor, se o crime 
principal, do qual decorre o lucro ilícito, não constava do rol 
de crimes antecedentes, não se pode imputar-lhe o crime de 
lavagem”.111 

 

 A infração penal da qual se originar o lucro ilícito 

a ser lavado é considerada a infração principal, primária, básica, 

determinante do delito subsequente de lavagem. Este, por sua vez, 

assume um caráter de acessório, secundário ou derivado, o que não 

significa menos importante. É, segundo BARROS, um crime 

parasitário cuja existência dependa de um crime anterior.   

 Mesmo que se entenda que o caixa 2 eleitoral 

constituía algum crime à época da infração antecedente, certo é 

que este não integrava o rol taxativo de servia de complemento à 

norma da lavagem. A lei posterior que, mantendo a incriminação do 

                                       
109 Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. Comentários à Lei 9.613/98, 
com alterações da Lei 12.683/2012. SP: RT, 2012. p. 84. 
110 Lições de direito penal. Parte geral. 16ª. edição. RJ: Forense, 2003, p. 118. 
111 Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à 
Lei 9.613/98. 3ª. ed. SP: RT, 2012. p. 55 
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fato, agrava a situação do réu, em caso algum retroage (CF, art. 

5º, XL c/c CP, art. 2º, caput, e § único). 

 Segundo FRAGOSO112, as disposições que completam as 

leis penais em branco integram o conteúdo de fato da conduta 

incriminada e sua alteração representa uma nova valoração jurídica 

do fato. Daí resulta que, tratando-se de nova valoração jurídica 

do fato, a lei penal mais grave não pode retroagir em virtude da 

alteração do complemento da norma.  

 Por fim, merece ser dito, os bens adquiridos por ato 

de improbidade administrativa não constituem objeto material de 

lavagem de dinheiro. O elemento normativo do tipo se restringe a 

“infração penal”.  

 

6.2. Sobre a impossibilidade de incidência da causa de aumento de 

pena prevista no parágrafo 4o., do artigo 1o., da Lei 9.613/98 

 

 A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4o., 

do artigo 1o., da Lei 9.613/98, introduzida pela Lei 12.683/12, é 

aplicável, alternativamente, aos crimes de lavagem cometidos de 

forma reiterada ou aos delitos de lavagem cometido por intermédio 

de organização criminosa. 

 Tal causa de aumento não se aplica ao presente caso, 

por nenhum dos fundamentos. 

 A Lei 12.850/13 entrou em vigor no dia 19 de setembro 

do mesmo ano. Dessa forma, não é possível que a lei retroaja em 

prejuízo do réu, para atrair a incidência da causa de aumento de 

pena do parágrafo 4o., do artigo 1o., da Lei 9.613/98, aos delitos 

de lavagem praticados antes de sua entrada em vigor, sob pena de 

violação ao princípio da irretroatividade da lei penal. 

 De outro lado, referida causa de aumento também não 

pode ser aplicada ao fundamento da reiteração criminosa, sob pena 

                                       
112 Lições de direito penal. Parte geral. 16ª. edição. RJ: Forense, 2003, p. 118. 
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de violação ao no bis in idem, tendo em vista que esse mesmo 

argumento já foi empregado para justificar tanto a existência dos 

delitos de lavagem (operações financeiras fracionadas, smurfing), 

como também o concurso material entre os referidos crimes.  

 

VII. 

CONCLUSÃO 

 

Conforme exaustivamente evidenciado, a acusação reuniu 

elementos probatório frágeis e até mesmo ilícitos(!), sendo 

repulsivo admitir que estes sirvam para condenar o defendente pela 

prática dos crimes de corrupção passiva ou de lavagem de dinheiro. 

Não restou comprovado, em momento algum, ter o 

Defendente SERGIO CABRAL solicitado ou recebido, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes 

de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitou 

promessa de tal vantagem.  

O MPF se baseou apenas nas delações dos colaboradores 

da Andrade Gutierrez (desprovidas de elementos probatório 

fidedignos) e de Paulo Roberto Costa, que são nitidamente 

contraditórias entre si e flagrantemente inconstitucionais, 

portanto nulas.    

Conforme confissão do defendente, a única prática 

adotada por ele foi o caixa 2, que, como demonstrado, não é crime, 

ante a inexistência de previsão legal da referida conduta. 

 

Menos ainda se pode afirmar, com segurança, que foi 

comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro. Não havendo 

provas do crime antecedente (corrupção), não há que se falar em 

consumação do delito de lavagem de dinheiro. Não havendo nexo 

causal entre eles, não há lavagem. Não havendo ocultação ou 

dissimulação, não há lavagem.  
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Os bens adquiridos pelo defendente foram apenas para 

proveito próprio e de sua família, nenhum deles com valor de 

revenda, o que desqualifica o crime de lavagem de dinheiro.  

 

A hipótese aqui é clara: houve apenas consumo de 

mercadorias e serviços, e não a realização de atos tendentes à 

reintegração de valores ilícitos à economia formal.   

 

 

VIII. 

PEDIDOS 

 

 Em face do exposto, pede-se a Vossa Excelência, 
em preliminar: 
 
 
 

(1) Seja reconhecida e declarada a nulidade dos acordos de 

leniência e de colaboração premiada firmados pelo MPF com 

a empresa  ANDRADE GUTIERREZ, e com os seus executivos, 

respectivamente, por conterem promessas de benefícios não 

amparados pelas Leis 12.846/13 e 12.850/13, com o 

consequente desentranhamento das respectivas peças dos 

autos; 

(2) Seja reconhecida e declarada a nulidade do acordo de 

colaboração premiada firmado pelo MPF com PAULO ROBERTO 

COSTA, por conter promessas de benefícios não previstos na 

Lei 12.850/13, com o consequente desentranhamento dos 

respectivos termos de colaboração; 

(3) Seja reconhecida e declarada a incompetência absoluta do 

Juízo desta 13ª Vara Federal de Curitiba, declarando a 

nulidade ab initio do feito, e determinando-se a remessa 

dos autos ao egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para o 

fim de reuni-los aos autos do Inquérito nº 1040 da 
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relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, ex vi do art. 105, 

I, f, da Constituição da República e art. 11, I, do RISTJ; 

(4) Seja reconhecida e declarada a nulidade da denúncia, por 

inépcia formal, pelo fato de o MPF não ter descrito, 

suficientemente, os comportamentos supostamente delitivos 

do Defendente que configurariam os crimes de corrupção e 

de lavagem de dinheiro; 

(5) Seja reconhecida e declarada a nulidade da denúncia, por 

inépcia material, pelo fato de o MPF não ter trazido aos 

autos justa causa (conjunto probatório mínimo e suficiente) 

a sustentar a acusação pelos crimes de corrupção e de 

lavagem de dinheiro; 

(6) Seja reconhecida e declarada a nulidade do aditamento à  

denúncia que admitiu a oitiva dos corréus ROGÉRIO NORA e 

CLÓVIS PRIMO como testemunhas, alterando a situação 

jurídica deles, sem fundamento legal, para que se determine 

a renovação de todos os atos processuais praticados a 

partir da decisão que recebeu o aditamento da denúncia; 

(7) Seja reconhecida e declarada a nulidade da decisão que 

determinou a suspensão do processo em relação aos corréus 

ROGÉRIO NORA e CLOVIS PRIMO, tendo em vista ter sido 

proferido fora das hipóteses legais que permitem a 

suspensão da ação penal e sem qualquer amparo no 

ordenamento jurídico nacional;    

(8) Seja reconhecida e declarada a nulidade da ação penal em 

razão da falta de intimação das defesas técnicas sobre o 

aditamento à denúncia, determinando-se a anulação de todo 

o processado e a renovação dos atos a partir daquele 

momento processual; 

(9) Seja anulada a ação penal por violação ao direito de 

comunicação livre e reservada com advogados (art. 5.º, LV, 
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CF, Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 8.º, 2, 

d, e Estatuto da OAB, art. 7.º, III, L. 8.906/1994; 

 

 

Com relação ao mérito, a defesa técnica de SERGIO CABRAL requer 

a Vossa Excelência: 

 

(1) Seja julgado totalmente improcedente o pedido principal 

condenatório pelo crime de corrupção (art. 317 CP), por 

não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, 

VII, CPP); 

(2) Seja julgada totalmente improcedente o pedido acessório de 

condenação na causa de aumento de pena prevista no 

parágrafo 1º do art. 317 CP, em razão de não haver o MPF 

comprovado ter SERGIO CABRAL, em consequência da vantagem 

supostamente recebida, retardado ou deixado de praticar 

qualquer ato de ofício ou o praticado infringindo dever 

funcional, por não haver prova da existência do fato 

(artigo 386, II, CPP); 

(3) Seja julgado totalmente improcedente o pedido principal 

condenatório pelos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º 

da Lei 9.613/98), por absoluta inexistência de nexo causal 

com o crime antecedente ou, alternativamente, por 

atipicidade penal, eis que a aquisição de bens de consumo 

com a respetiva emissão de notas fiscais em nome dos reais 

adquirentes, não constitui infração penal (artigo 386, III, 

CPP); 

(4) Seja julgada totalmente improcedente o pedido acessório de 

condenação na causa de aumento de pena prevista no 

parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613/98, em observância 

do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.   
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 Assim agindo estará Vossa Excelência, mais uma vez, 

promovendo a tão necessária Justiça.    

 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2017. 
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