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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 
 
Processo nº. 0509503-57.2016.4.02.5101 

 
“Conta-se de um incidente ocorrido num vilarejo durante a Idade 
Média. Uma criança foi encontrada morta. Logo acusaram um judeu 
de ser o assassino, alegando-se que a vítima fora usada para a 
realização de rituais macabros. O homem foi preso e ficou 
desesperado. Sabia que era um bode expiatório e que não teria a 
menor chance em seu julgamento. Pediu então que trouxessem um 
rabino com quem pudesse conversar. E assim foi feito. 
Inconsolável, o homem lastimou-se com o rabino pela pena de 
morte que o aguardava, pois tinha certeza de que fariam tudo para 
executá-lo. O rabino acalmou-o, dizendo: ‘em nenhum momento 
acredite que não há solução. Quem o tentará a agir assim é o 
próprio Sinistro, que quer que você se entregue à ideia de que não 
há saída’. ‘Mas o que devo fazer?’, perguntou o homem angustiado. 
‘Não desista, e lhe será mostrado um caminho inimaginável’. 
Chegado o dia do julgamento, o juiz, mancomunado com a 
conspiração para condenar o pobre homem, quis ainda assim fingir 
que lhe permitiria um julgamento justo, dando-lhe uma oportunidade 
para provar sua inocência. Chamou-o e disse: ‘já que vocês são 
pessoas de fé, vou deixar que o Senhor cuide desta questão. Num 
pedaço de papel, escreverei a palavra ‘inocente’; no outro, ‘culpado’ 
Você escolherá um dos dois, e o Senhor decidirá seu destino’ O 
acusado começou a suar frio. Tinha certeza de que tudo aquilo não 
passava de uma encenação e que iriam condená-lo de qualquer 
maneira. Tal qual previra, ao preparar os pedaços de papel, o juiz 
escreveu em ambos a palavra ‘culpado’. Normalmente se diria que a 
chances de nosso acusado acabavam de cair de 50% para 
rigorosamente 0%. Não havia qualquer possibilidade estatística de 
que ele viesse a retirar o papel contendo a inscrição ‘inocente’, pois 
este não existia. Lembrando-se das palavras do rabino, o acusado 
meditou por alguns instantes e, com o brilho nos olhos que já 
mencionamos, lançou-se sobre os papéis, escolheu um deles e 
imediatamente o engoliu. Todos os presentes protestaram: ‘o que 
você fez? Como vamos saber agora qual o destino que lhe cabia?’ 
Mais que prontamente, ele respondeu: ‘É simples. Basta olhar o que 
diz o outro papel, e saberemos que escolhi seu contrário’.1 

 
    SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, 
nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público Federal, por seus 
advogados vem apresentar seu 
 

MEMORIAL, 

 
o que faz em atenção ao despacho último de V.Exa. e de acordo com o que 
segue alinhado. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 O Segredo Judaico de Resolução de Problemas, Nilton Bonder, livro digital, p. 15, 
Editora Rocco, publicado em 2012. 
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1. à guisa de introito.  
 

Batizada de “Calicute”, a operação da Polícia Federal 
que culminou com a prisão do ex Governador SERGIO CABRAL em novembro de 
2016, deu início ao que viria a ser a maior caçada judicial da história forense em 
terras fluminenses. 

 
Nunca se havia visto tanto emprego de energia e 

mobilização do aparato estatal - especialmente dos órgãos policiais e ministeriais 
- em prol da condenação de uma só pessoa.  

 
Mais de uma dezena de demandas foi deflagrada em 

desfavor do defendendo, cada qual com a promessa de “desdobramentos” 
processuais futuros, os quais, quando vêm a lume, em verdade, cuidam da 
mesma imputação com outras palavras. Às vezes as mesmas. 

 
Foi assim que os quatorze processos criminais2 a que 

responde o acusado se formaram e tomaram vulto no foro e na imprensa de todo 
o país, esta, alimentada, ultimamente, a quase cada sexta-feira com uma nova 
denúncia. 

 
É quando o Ministério Público Federal consegue 

mostrar os bíceps da sua instituição, sob aplausos que se tornam mais ruidosos à 
medida do desaviso do espectador.  

 
Pode-se conferir: quanto mais distante do processo e 

dos elementos que o instruem, mais alto é o grito de “viva!” do incauto. 
 
A genialidade bélica, a fanfarra, tudo apraz à 

assistência inebriada pelo discurso quase convincente – porque estampado numa 
denúncia - de que delatores são pessoas bem intencionadas e arrependidas, que 
prestam suas declarações espontaneamente e livres de qualquer tipo de ameaça, 
legal ou não. 
 

 Repetem, por isso, a si mesmos, o refrão acusatório do 
“inimigo público”, que muda apenas de alvo de tempos em tempos e de acordo 
com os humores sociais, mas olvidam-se de que as denúncias são apenas uma 
versão dos fatos e que a sua exposição no portal eletrônico de um qualquer órgão 
federal não a torna nada mais que isso; uma versão. 

 
Prova disso é o sem-número de denúncias que são 

julgadas improcedentes todos os dias, com as absolvições dos respectivos réus. 
 

                                                        
2 Um dos quais tramitou perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, pelas mãos 
do, por isso famoso, Juiz Federal SERGIO MORO – processo nº. 5063271-
36.2016.4.04.7000/PR. 
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Mas eles se olvidam também que todo o discurso 
sanguissedento estrategicamente criado pela acusação, para obnubilar os 22 
anos de excelentes serviços prestados pelo acusado ao Estado do Rio de Janeiro 
- com dois recordes de votação eleitoral3 - tem como justificativa apenas planilhas 
impressas4 fornecidas por pessoas que formalizaram com o parquet contratos de 
delação, cujas cláusulas são tantas quanto as suas próprias culpas. 

 
E tudo isso com a solda da Justiça e em nome do bom-

mocismo. 
 
    Foi assim que o  Ministério Público Federal, tal como o 
flautista de Hamelin, conseguiu criar um ambiente de transe coletivo e um mito 
em torno do acusado, na esperança de que a repetição de bordões acusatórios, à 
exaustão, pudesse transformá-los em verdade. 
 

O público, por sua vez, extasiado com o espetáculo 
proporcionado pela linguagem panfletária das denúncias oferecidas contra o 
peticionário e a pirotecnia que as acompanha, acabou desenvolvendo, 
perversamente, maior interesse por suas fotografias - espuriamente vazadas do 
próprio sistema encarregado de proteger a sua privacidade - do que pela prova 
dos autos, acostumando-se a repetir, como ecolalia, o discurso que recebem das 
agências de investigação. 
     
    Mas uma inverdade, continuará sendo uma inverdade, 
ainda que quinhentas pessoas a repitam. 
 

Contra essa “cegueira deliberada”5, tiveram de vir os 
fatos com suas focinheiras para calar as bocas de parlapatões maledicentes6 e 
demonstrar a absoluta improcedência das demandas. 

 
Foi nesse contexto que a lenda judaica citada ao topo 

deste petitório se tornou quase que uma profecia para o caso concreto, tanto mais 
porque, aqui, como lá, o papel com a inscrição de “culpado” o réu já o deglutiu. 

 
Aguarda, apenas, a leitura do outro. 
 
 
 

                                                        
3 Deputado Estadual por três mandatos (1991 a 2003), Senador da República de 2003 
a 2006 e, Governador do Estado do Rio de Janeiro entre 1º de janeiro de 2007 e 3 de 
abril de 2014. 
4 Providencialmente desacompanhadas dos correspondentes arquivos eletrônicos, 
que poderiam ser periciados para se saber das suas reais datas de criação e 
manipulação. 
5 Para usar de termo recém incorporado à doutrina nacional.   
6 A expressão é de JOSÉ ORTEGA Y GASSET e consta de O Que é Filosofia?, p. 37, Vide 
Editorial, 2016, embora sem o adjetivo “parlapatões”. 
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2. sinopse 

 
A acusação imputou ao ex Governador e a outros 12 

corréus 7 , em suma, condutas de corrupção passiva (artigo 317 do Código 
Penal), lavagem de ativos (artigo 1º da Lei 9.613/98) e associação criminosa (Lei 
12.850/13), todos várias vezes e em continuidade delitiva. 

 
Denunciado, o acusado ofertou sua Resposta, tendo 

sido submetido a breve, porém cerrada, instrução processual. 
 
 Malgrado em seu interrogatório o acusado tenha se 

limitado a responder às perguntas dos seus advogados, houve o 
compartilhamento, para estes autos, do seu interrogatório no bojo do processo 
nº. 0015979-37.2017.4.02.5101, no qual se acreditava terem sido esclarecidos 
todos os fatos, já que as perguntas formuladas pelo Juízo e pelo Ministério 
Público Federal a respeito do presente caso foram respondidas à saciedade, 
naquele ato. 

 
As declarações do Juiz Federal MARCELO DA COSTA 

BRETAS ao Jornal Valor Econômico – edição do dia 14 de julho de 2017,  sobre 
o mérito das causas sob seu julgamento, no entanto, deixaram claro o quanto o 
acusado estava enganado nesse ponto. 

 
O tema será objeto do próximo capítulo, pelo que a 

defesa se abstém de outras considerações sobre o particular. 
 
Encerrada a fase instrutória do processo, o Ministério 

Público Federal ofertou suas alegações derradeiras nas quais pediu a 
condenação de todos os réus, na forma da denúncia. 

 
Este o quadro. 
 
3. preliminarmente. a suspeição. 

 
Sabe-se controversos o momento e a forma da 

arguição de suspeição no processo penal, quando fundada em motivo 
superveniente à oferta da Resposta à acusação. 

 
No Direito Pretoriano e na doutrina há quem advogue 

ser sempre necessária a oposição da competente Exceção (artigo 95, I, do 

                                                        
7 Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, Hudson Braga, Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda, Luiz Carlos Bezerra, Wagner Jordão Garcia, Adriana de Lourdes 
Ancelmo, Pedro Ramos de Miranda, Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, José 
Orlando Rabelo, Luiz Paulo Reis, Carlos Jardim Borges e Luiz Alexandre Igayara. 



                                                                                                                                                                                   S  A  L  D  A  N  H  A    C  O  E  L  H  O 
                                                                                                                                 ______________________________________________________ 

                                                                                            ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 5 

Código de Processo penal – CPP), independentemente do estágio do 
procedimento. 

 
Outros, pregam que a matéria, nesses casos, deve ser 

suscitada sob a forma de preliminar nos arrazoados próprios e, outros ainda, se 
inclinam pelo ajuizamento de simples petição autônoma com o pedido. 

 
De todo modo, sobre um ponto não há discussão: a 

suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade que for dada à parte 
arguente de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 

 
É o que acontece neste pleito. Esta é a primeira vez 

que a defesa é chamada a se manifestar no processo em questão, depois do 
fato gerador da suspeição. 

 
Em verdade, a arguição no caso presente será feita 

pela via da Exceção, em petição à parte, como quer o Código de Processo 
Penal. 

 
Mas para que não se corra o risco de a matéria não 

chegar ao conhecimento dos Órgãos de jurisdição superior por mero vício de 
forma, a suspeição será levantada também neste arrazoado como preliminar de 
mérito, até em homenagem ao que dispõe o artigo 564, I da codificação8 que 
insere o tema no capítulo das nulidades (absolutas). Ei-la. 

 
É de domínio público, já que publicada em jornais de 

grande circulação e reverberado por todos os veículos da mídia, que a entrevista 
dada pelo Juiz Federal Dr. MARCELO DA COSTA BRETAS ao Jornal Valor 
Econômico de 14/07/2017, colocou-o em situação de xeque nos processos 
relativos ao ex Governador SERGIO CABRAL.  

 
Disse S. Exa., o Dr. BRETAS, na ocasião, ao seu 

interlocutor: 
 
“O que já estamos investigando? Transporte, saúde, obras, 
alimentação e joias. Mas nessa questão das joias existe uma 
dúvida. Eu ainda não decidi a respeito, se a joia era propina e 
ostentação ou se era lavagem de dinheiro. Isso eu tenho que ver 
com calma – ponderou.” – documento anexo. 

 
 A publicação foi reproduzida pelo Jornal O Globo que 

circulou no dia seguinte (15/07), após o que foi manejada a Exceção de 

                                                        
8 Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 

II – ... omissis ... 
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Suspeição nos autos do processo nº. 0135964-97.2017.4.02.51019, também em 
curso perante a 7ª Vara Federal Criminal. 

 
Da decisão que rejeitou o expediente, destaca-se os 

seguintes trechos: 
 
“A ação penal nº 0135964-97.2017.4.02.5101, no bojo da qual foi 
oposta a presente exceção de suspeição, tem por objeto crimes 
de lavagem de dinheiro supostamente cometidos mediante 
compra de joias com pagamento em espécie sem a emissão de 
nota fiscal ou certificado nominal. Tais fatos foram revelados após 
a celebração de acordo de colaboração premiada firmado com 
Roberto Stern, Ronaldo Stern, Maria Luiza Trotta e Oscar Luiz 
Goldemberg (autos nº 0032677-21.2017.4.02.5101)...” 
 
“Nos autos nº 0502041-15.2017.4.02.5101, o Ministério Público 
imputou a Sérgio Cabral, Marcelo Chebar e Renato Chebar o 
cometimento do crime de lavagem de dinheiro por terem 
supostamente ocultado e dissimulado a origem, natureza, 
disposição, movimentação e propriedade de bens provenientes de 
infrações penais com a compra de um anel e um par de brincos de 
ouro branco com safira, mediante pagamento de U$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil dólares) a H. Stern na Alemanha, por 
meio da conta Winchester Development S.A. Nos autos da ação 
penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101, foi imputado a Sérgio Cabral 
juntamente com outros corréus o crime de lavagem de dinheiro 
por 64 vezes em razão da ocultação e dissimulação do valor de 
R$ 6.562.270,00 mediante a aquisição de joias na Antonio 
Bernardo e H. Stern. Esta ação penal encontra-se em fase 
processual avançada, já tendo ocorrido os interrogatórios dos 
réus, estando atualmente em fase de alegações finais. Assim, em 
que pese a ‘escolha’ da defesa de ter apresentado a exceção de 
suspeição no bojo da ação penal nº 0135964-97.2017.4.02.5101, 
que se encontra em sua fase inicial, os fatos referentes à 
aquisição de joias também vem sendo apurados em outras ações 
penais que já se encontram em fase processual mais avançada.” 
 
“O próprio acusado, em sede de interrogatório prestado no bojo da 
ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101, admitiu ter comprado 
joias mediante pagamento em espécie com recursos oriundos de 
"sobras de campanha" (12'25").  Também em sede de 
interrogatório, desta vez nos autos da ação penal nº 0015979-
37.2017.4.02.5101, o excipiente reconheceu a compra de joias na 
H. Stern no valor de U$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
dólares) mediante pagamento no exterior à H. Stern da Alemanha, 
por intermédio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar com 
recursos oriundos de "caixa 2" e que o seu padrão de vida não era 
compatível com o seu salário (23'40"). Como bem se verifica, o 
próprio excipiente, por duas ocasiões, admitiu a compra de joias 
mediante pagamento em espécie com recursos oriundos de 
"sobras de campanha" que não condiziam com o valor do seu 
salário, admitindo portanto ostentação de um padrão de gastos 
incompatível com sua atividade profissional.” 
 

                                                        
9 Exceção de Suspeição nº. 0505656-13.2017.4.02.5101. 
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“As palavras por mim proferidas (a entrevista foi oral, e não 
escrita) na reportagem em comento (fl. 11, 2º parágrafo) revelam 
justamente o processo de convencimento natural pelo qual passa 
um juiz ao longo da instrução. Em três oportunidades, naquele 
mesmo parágrafo, deixei claro que ainda não formei meu 
convencimento sobre a matéria (aquisição de joias), ou seja, se se 
trata de propina (fruto do crime de corrupção), ostentação (fato 
atípico, afirmado pelo próprio acusado) ou lavagem de dinheiro 
(crime). Disse eu naquela oportunidade (grifo agora): Mas nessa 
questão das joias existe uma dúvida ainda, eu ainda não decidi a 
respeito, .... Isso tenho que ver com calma. Onde o 
prejulgamento? Ante a obviedade do caso, entendo suficiente a 
simples leitura da referida reportagem e considero dispensável 
maiores considerações para seu esclarecimento.” 

 
    Como se vê, foram três os argumentos do Dr. 
MARCELO BRETAS para a recusa da Suspeição naquele feito: (i) o fato de o 
arguente já responder a processos nesse Juízo sobre a mesma matéria, sem 
qualquer reclamação defensiva anterior à Exceção; (ii) a “confissão” do 
Excipiente, em outros processos, sobre a efetiva aquisição de joias e, (iii) a 
ausência de juízo de valor da sua parte, porque teria cogitado a atIpicidade da 
conduta na entrevista questionada, antes dos crimes de corrupção e lavagem de 
ativos . 
 
    “Onde o prejulgamento?”, arrematou o Juiz arguido no 
decisório. 
 
    Por ordem. 
 

3.1 os outros processos, citados pelo juiz 
increpado, que investigam o pretenso 
branqueamento de ativos através da compra 
de joias. 

 
Não ficou claro na assertiva se o argumento do Juiz 

recusado pretendeu aventar a preclusão da matéria ou, se simplesmente buscava 
tratar o vício de maneira menos impactante. 

 
Mas o discurso foi repetido aos 31.07, ultimo, antes do 

interrogatório do acusado no processo de nº. 0501634-09.2017.4.02.5101, em 
que o Douto Juiz excepto, de viva voz, reafirmou haver outros feitos processuais 
em que se discute a aquisição de joias, sem qualquer insurgência da defesa. 

 
Toda a venia, mas o argumento é de todo equivocado. 
 
As Exceções, no processo penal, como regra, não se 

voltam contra o mérito da causa, ressalvadas, por óbvio, a litispendência e a coisa 
julgada. Nelas, discute-se apenas questões processuais mediante defesa indireta. 
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No caso da suspeição, o que se põe em mesa é a 
imparcialidade do julgador, com seus consectários constitucionais e processuais, 
não o material fático-probatório do caso. 

 
Portanto, de nenhuma relevância para a Exceção de 

Suspeição a existência de outros processos com o mesmo objeto daquele em que 
ela foi oposta – o que sequer poderia acontecer, aliás – haja vista que nesse 
procedimento, o que se busca é o afastamento do juiz indigitado pura e 
simplesmente, independentemente da discussão do fundo da causa. 

 
Além disso, a irresignação do acusado no que toca à 

imparcialidade do Dr. MARCELO BRETAS deveu-se, sempre a venia, à entrevista 
malfazeja e não à acusação sobre a prática desta ou daquela conduta. 

 
E se a suspeição não foi erguida antes, há uma razão 

singela para isto: o convencimento do magistrado federal sobre a condenação do 
acusado não havia ainda se tornado publico, pelo menos não de maneira tão 
clara e aberta, antes da entrevista de 14 de julho transato. 

 
Eis a razão por que a suspeição do Juiz não foi 

formalizada antes dessa data. 
 
3.2 o interrogatório do acusado tomado pelo 

Excepto como reconhecimento da sua culpa 
nos crimes que apontou. 

 
Sit venia verbo, mas aqui houve outro grande equívoco 

do magistrado. 
 

SERGIO CABRAL nunca confessou quaisquer dos 
crimes que lhe foram atribuídos, nem neste processo, nem em outro. 

 
Quando muito, o que se pode dizer a esse respeito é 

que ele admitiu o uso pessoal de verba oriunda dos excedentes das campanhas 
em que se candidatou - e se elegeu – além do emprego do chamado “caixa 2” 
para contas suas. Nada além disto. 
 

E mesmo que o acusado o tivesse afirmado em seu 
interrogatório, licença pedida, 14 de julho não era o momento e nem o jornal o 
veículo apropriado para que o julgador – e logo ele – fizesse suas considerações 
sobre a causa que ainda sentenciaria.  

 
De fato, o acusado afirmou ao Juízo ter adquirido joias 

para presenter sua esposa em determinada ocasião, num dos seus 
interrogatórios. Mas isso de nenhum modo importou em confissão da prática dos 
crimes descritos pela inicial acusatória, como parece ter sido o pensamento do Dr. 
MARCELO BRETAS. Muito menos de corrupção e de lavagem de capital. 
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Essa leitura tendenciosa10, de que o ex Governador  
confessara a prática dos tipos narrados pela denúncia, volte a venia, o Juiz 
redarguido a fez por sua conta e risco.  
 

E foi além: convencido da culpa do acusado antes 
mesmo da juntada da primeira peça defensiva aos autos11, expôs a sua convicção 
ao público e às partes do processo, adiantando o seu veredito sobre a sorte do 
réu e a conclusão da sua sentença, o que é vedado por um sem-número de 
postulados processuais (constitucionais), antes da própria norma que rege a sua 
profissão, a Lei Complementar nº. 35/79: 

“Art. 36 - É vedado ao magistrado: 
 
I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, 
inclusive de economia mista, exceto como acionista ou quotista; 
II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, 
associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, 
salvo de associação de classe, e sem remuneração; 
III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião 
sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, 
ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, 
de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras 
técnicas ou no exercício do magistério.” 
 

Foi aí que o Juiz Federal MARCELO BRETAS se 
mostrou irremediavelmente suspeito para conhecer e julgar aquela causa (e de 
todas a ela conexadas), expungindo qualquer dúvida que pudesse haver sobre o 
tema. 

 
É que, ao invocar os termos do interrogatório do 

acusado como forma de justificar suas suspeitas afirmações ao jornal, o juiz 
Excepto não fez menos que, de novo, adiantar o juízo de valor que já havia feito 
sobre a prova colhida nos autos, tendo como certa a condenação do réu – 
embora ainda não tenha decidido se por corrupção ou lavagem de ativos – com 
base pura e simplesmente na sua autodefesa, o que também é proibido pelo 
sistema processual penal brasileiro. 

 
Se é verdade que no Direito brasileiro o interrogatório, 

possui forma híbrida, sendo meio de prova e de defesa a um só tempo, é 
igualmente verdadeiro que a autodefesa do réu é retratável e divisível, além de se 
constituir em apenas um elemento de convicção dentre os tantos que se 
apresentam no concerto probatório de cada processo. 

 
 
 
 

                                                        
10 a expressão é do próprio juiz e foi extraída da decisão que rejeitou a Exceção de 
Suspeição (vide acima). 
11 Diz-se do processo nº. 0135964-97.2017.4.02.5101. 
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É assim que se deve proceder no sistema processual 
vigente, em que impera o livre convencimento, também chamado de sistema da 
persuasão racional do juiz.  

 
O Juiz colhe todas as provas e verifica se entre elas 

existe coesão e consistência suficientes para um decreto condenatório, ainda que 
haja confissão do réu (o que, reprise-se, não aconteceu no caso do defendendo). 
É o que reza o artigo 197 do Código de Processo Penal: 

 
“O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os 
outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá 
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se 
entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.” 
 

Mas isso deve acontecer, naturalmente, ao final do 
processo, após as partes terem se manifestado e a causa estar madura para 
julgamento; nunca quando o procedimento ainda está na sua fase inicial. 

 
Vê-se, nesse diapasão, que com a decisão de rejeição 

da Exceção, o juiz contestado, não só confirmou a sua condição de suspeito para 
seguir na condução das causas que ainda preside, como trouxe novos fatores que 
evidenciam a sua ocorrência. 

3.3 o prejulgamento. 
 

Não há, pois, como se negar o prejulgamento daquela 
causa, ainda que se considere a atipicidade da conduta da “ostentação” 12 
mencionada nas declarações do Juiz à imprensa. 
 

Isso porque, diferentemente do que constou da 
decisão que afastou o pleito de suspeição, na entrevista concedida pelo aludido 
magistrado ao Valor Econômico havia a conectiva “e” entre os vocábulos propina 
e ostentação13, e não uma vírgula, como se consignou no decisum. 

 
Não se tratava, pois, de uma dúvida entre três 

condutas;  duas típicas (corrupção e branqueamento de dinheiro) e uma terceira, 
atípica (ostentação), como se quis fazer crer após o ajuizamento da Exceção. 
 

A única dúvida que declaradamente pairava sobre a 
cabeça do juiz excepto naquele momento – e, decerto, ainda paira – como ele 
mesmo disse, era se o excipiente seria condenado por corrupção passiva ou por 
lavagem de dinheiro. 

 

                                                        
12 "... ou seja, se se trata de propina (fruto do crime de corrupção), ostentação (fato 
atípico, afirmado pelo próprio acusado) ou lavagem de dinheiro (crime)”, disse a 
decisão. 
13 “Eu ainda não decidi a respeito, se a joia era propina e ostentação ou se era lavagem 
de dinheiro. 
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A absolvição, basta ler a decisão, não foi cogitada nem 
por hipótese.  

 
Estes foram rigorosamente os termos das declarações 

do magistrado questionado, sem margem para enganos, e não há hermenêutica 
ou jogo semântico que possa colorir as palavras do Juiz Federal com tintas 
menos vivas e graves que as reproduzidas pelo jornal ora encartado. 
 

3.4 Nó Górdio. 
 

Concluído o contexto da supeição (causas e 
consequências) no processo nº. 0135964-97.2017.4.02.5101 14 , resta ser 
demonstrada a razão da existência do vício também no processo em apreço. 

 
Em todas as respostas à acusação apresentadas pelo 

demandado a esse Juízo, foi pedida a reunião dos processos em andamento à luz 
do instituto da conexão, que os une inexoravelmente (Artigo 76, I, II e III, do CPP). 

 
Embora tenha admitido a incidência da conexão entre 

as causas, entendeu esse Juízo por processá-las de maneira estanque, fatiando-
as em processos autônomos, como bem lembrado pelo próprio réu em seu ultimo 
interrogatório (processo nº. 0501634-09.2017.4.02.5101). 

 

Com rigor de técnica, em verdade de causas conexas 
não se trata, uma vez que, em sua maioria, a identidade entre os fatos e os 
objetivos da maior parte das demandas é perfeita. São todas a mesma causa, 
portanto. 

 
Mas para este capítulo da defesa escrita, interessa 

apenas o que implicar na questão da suspeição. E nessa seara tem-se o 
seguinte. 

 
Por serem causas (processos) atadas por manifestos 

laços de conexão (ou continência, dependendo do enfoque que se dê a elas), não 
se pode separá-las do seu universo e dos seus pontos de interseção. 

 
Por isso mesmo não faria qualquer sentido que o juiz 

fosse considerado suspeito para julgar apenas o processo relativo às joias e, 
imparcial, para as demais causas, justamente por estarem elas, todas, 
intimamente conectadas em relação holística indissociável.  

 
São interdependentes, até porque saem todas do 

mesmo tronco acusatório, que é exatamente o processo sob exame.  
 

                                                        
14 No qual se apura, basicamente, a alegada lavagem de dinheiro mediante compras 
de joias da empresa H. Stern. 
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E nem poderia ser diferente, eis que ninguém ousaria 
negar a relação entre as provas e os fatos dos processos em que se veiculam 
teses de corrupção passiva e o correlato delito de lavagem da verba que seria 
fruto daquela mesma corrupção, máxime quando nos dois processos existe a 
imputação de lavagem de dinheiro através de aquisição de joias. 

 
Por mais que se quisesse argumentar pela diferença 

física, em tese, entre as joias de um e de outro feitos, no caso dos autos isto não 
seria possível. 

 
Ora, se o juiz toma como crime a aquisiçao de joias, a 

ninguém importará saber se se cuidam de brincos ou pérolas, aqui, e colares e 
pulseiras acolá. Aliás, a mensagem do julgador nesse tópico, foi bem clara: 

 
“O que já estamos investigando? Transporte, saúde, obras, 

alimentação e joias. Mas nessa questão das joias existe uma 
dúvida...”  
 
“joias”, assertou o I. magistrado. 
 
E isso não se resume a uma questão de simples 

inferência ou lógica processual. O próprio memorial do parquet federal que agora 
se rebate, frisou o elo entre as lides, especialmente quando narrou o que chamou 
de FATO 04: 

 
“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre os 
anos de 2007 e 2016, SÉRGIO CABRAL  e ADRIANA ANCELMO, 
por 64 vezes, e CARLOS MIRANDA, por 41 vezes, com auxílio de 
CARLOS BEZERRA  e PEDRO RAMOS, por meio de organização 
criminosa, ocultara e dissimularam a origem, anatureza, 
localizaçao, movimentação e disposição sobre valores de pelo 
menos R$ 6.562.270,00 com a aquisição de joias de altíssimo 
valor de Mercado, algumas exclusivas, perante as joalherias 
ANTONIO BERNARDO (ARANY ADORNOS LTDA), na loja da 
Rua Marquês de São Vicente, 52, Lj, 330, Shopping da Gávea, e 
H. STERN (HSJ COMERCIAL SA), na loja da Rua Garcia D’Avila, 
113, 8º andar, Ipanema, ambas na cidade do Rio de Janeiro. As 
aquisições eram feitas em espécie, sem emissão de notas fiscais, 
e os pagamentos eram realizados em momento posterior, com o 
propósito indisfarcável de lavar o dinheiro sujo angariado pela 
organização criminosa (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 
9.613/98” 

 
As lides, assim, estão entrelaçadas por verdadeiro nó 

Górdio, sendo impossível separá-las entre si e das demais demandas, 
principalmente para efeito de suspeição. 
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De resto, sabe-se que a competência com pressuposto 
de validade do processo, implica franca e diretamente na imparcialidade do 
julgador que deve, por isto, se manter equidistante das partes e sob absoluta 
serenidade de ânimo, para que se garanta a lisura da marcha procedimental e a 
saúde da dialética processual. 

 
É o que ensina JULIO B. MAYER: 
 
“La palabra ‘juez’ no compreende, al menos en el sentido moderno 

de la expressión, sin el calificativo de ‘imparcial’. De outro modo: el 
adjetivo ‘imparcial’ integra hoy, desde um punto de vista material, 
el concepto de ‘juez’, cuando se lo refiere al descripción de la 
actividad concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan 
sólo a las condiciones formales que, para cumplir esa función 
pública, el cargo – permanente o acidental – requiere”15 

 
No direito comparado (alemão 16 , português 17  e 

italiano18 e até na América do Norte), não é outro o pensamento, prevendo, cada 
qual, a possibilidade de recusa, pelas partes, do julgador que prenuncia o seu 
entendimento sobre questão ou tema sujeito à sua cognição. 
 
    Os Ministros da Suprema Corte brasileira MARCO 
AURÉLIO DE MELLO 19  e GILMAR MENDES 20  também se manifestaram 
contrariamente à atitude processual do juiz que antecipa o seu entendimento 
sobre causa pendente de julgamento,  em entrevista ao jornal eletrônico CONJUR 
de 05/03/2011. 
 
    Na mesma edição do referido jornal virtual, o juiz 
ANTÔNIO AUGUSTO DE TOLEDO GASPAR, então 2º Vice-presidente da 
AMAERJ 21 , também invocou a LOMAN para advertir sobre o juiz que se 
pronuncia sobre temas de processos que estão sob a sua competência. 
 
    Como se vê, por onde quer que se mire a questão a 
conclusão é inevitável: o juiz não pode se manifestar antecipadamente sobre as 
causas que ainda vai julgar – como aconteceu no caso do arguente -  e, se o faz, 
torna-se automatica e imediatamente suspeito para decidir sobre elas, sendo 
ainda nulas as decisões que porventura já tenha prolatado nos respectivos 
processos. 
 
    É o que diz a lei. E gritam os autos. 

                                                        
15 Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. P. 739, Editores Del Puerto, 1999, 2ª 
edición. 
16 Strafprozessordnung, § 24, II. 
17 Código de Processo Penal Português, artigo 43. 
18 Lei processual codificada, artigo 37. 
19 “pode haver a suspeição se o juiz antecipar um ponto de vista da causa”. 
20 “O juiz não pode antecipar opinião e fazer prejulgamento”. 
21 Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. 
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    Apenas para que se tenha um exemplo concreto do 
comprometimento (insciente e involuntário, decerto) do ânimo do julgador 
interpelado, basta ver-se as vezes em que as pautas foram “readequadas” para 
que interrogatórios de réus que estavam negociando suas delações, fossem 
prorrogados para a justa data de assinatura/homologação dos seus Termos de 
delação. 
 
    Foi assim com LUIZ IGAYARA, EIKE BATISTA, 
FLAVIO GODINHO, etc, estes últimos ainda em fase de materialização, conforme 
amplamente alardeado pela imprensa. 
 
    Por mais bem intencionado que esteja o Juiz que 
assim procede – quiçá animado (ou induzido) pela rápida produção da prova – 
fosse um magistrado desapegado das paixões que quase sempre melindram a 
capacidade de discernimento do julgador, certamente teria dito: 
 
    - Eu não posso adiar a pauta de interrogatórios 
com réus presos, para aguardar a avaliação do Ministério Público Federal sobre a 
viabilidade dos seus acordos de delação, porque, se assim agisse, eu não estaria 
fazendo menos do que beneficiar a acusação. Se com a força-tarefa ministerial 
não foi possível até hoje proceder-se a tais acordos, isto é um problema a ser 
resolvido entre o parquet e os delatores. Não pelo Juízo, que não pode nem 
auxiliar, nem atrapalhar a quaisquer das partes. 
 
    Essa a resposta que se esperava de um juiz pleno de 
imparcialidade. 
 
    Por essas razões e por ser clara a parcialidade que 
acometeu o magistrado Excepto, com efeitos sensíveis no processo em voga, é 
que se pede o afastamento do Dr. MARCELO DA COSTA BRETAS da 
presidência dos trabalhos, para que outro Juiz Federal tome o seu lugar, na forma 
regimental. 
 
    4. a competência do Supremo Tribunal Federal 

 
Outra arguição que não pode escapar do crivo de 

V.Exa., diz respeito à usurpação da competência da Suprema Corte nacional, por 
essa Vara Federal, para conhecer da presente causa, à vista dos artigos 102, I, b, 
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)22 e 9º, I, j, do RISTF23, 

                                                        
22 Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe (...) processar e julgar, originariamente (...) nas infrações penais comuns, 
o Presidente da República, o Vice- Presidente, os membros do Congresso Nacional, 
seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República». 
23  “Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas (...) processar e julgar 
originariamente (...) nos crimes comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a 
competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de arquivamento por 
atipicidade de conduta”. 
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na medida em que o parquet insiste na existência de indícios de participação de 
pessoa com prerrogativa de foro. 

 
Com efeito, a fls. 301, reconheceu o Ministério Público 

Federal que 
 

“Foi ainda realizada, nos termos de comprovante abaixo 
reproduzido, doação eleitoral em outubro de 2010 pela Andrade 
Gutierrez ao diretório nacional do PMDB para a campanha 
daquele ano, contabilizada como pagamento de propina a Sérgio 
Cabral, no valor de R$ 2.000.000,00, a ser descontado do total 
devido”. 

 

O comprovante a que se refere a acusação é um 
recibo eleitoral emitido pelo então Deputado Federal, hoje Senador da República 
pelo Estado do Ceará, EUNÍCIO OLIVEIRA. 
 

Mas se é assim, com a ciência de tais fatos deveria 
V.Exa. ter encaminhado, data venia, toda a investigação ao Pretório Excelso, para 
que este, exercendo a sua jurisdição, dissesse da sua competência, até em 
obediência ao verbete sumular nº. 704 da jurisprudência dominante no próprio 
STF 

 
“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.” 

 
Isso porque, ninguém desconhece, a Justiça Federal 

do primeiro grau de jurisdição não detém juízo de oportunidade e conveniência 
para decisão acerca da competência que a Constituição da República assegurou, 
com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal. 
 

Ao Órgão máximo do Judiciário Federal – e só a ele - 
cabe a decisão de afirmar ou infirmar a sua competência, na exata medida em 
que o próprio Ministério Público Federal afirma existir indícios de participação do 
supracitado congressista, nos atos de corrupção imputados ao ora requerente. É 
o entendimento pacificado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal: 

"Ementa: (...) 1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o 
foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, 
o desmembramento de inquérito e peças de investigação 
correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em 
regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, 
segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), 
ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma 
imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu 
esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 
22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do 
desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro 
por prerrogativa de função." (Inq 4104, Relator Ministro Teori 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5426335
http://file/C:/Users/flavia.patriota/Downloads/texto_225739710.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=12162834
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Zavascki, Segunda Turma, julgamento em 22.11.2016, DJe de 
6.12.2016) 

"Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual 
Penal. 4. Conexão e continência. Réus sem foro originário 
perante o 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' (Súmula 
704). Eventual separação dos processos e consequente 
declinação do julgamento a outra instância deve ser analisada 
pelo Supremo Tribunal, com base no art. 80 do CPP. Tratando-se 
de delitos praticados em concurso de agente, não havendo motivo 
relevante, o desmembramento não se justifica." (Inq 2688, 
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Redator do acórdão Ministro 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 2.12.2014, 
DJe de 12.2.2015) 

"(...) 4. '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' (Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal). A 
decisão pela manutenção da unidade de processo e de 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal ou pelo 
desmembramento da ação penal está sujeita a questões de 
conveniência e oportunidade, como permite o art. 80 do Código 
de Processo Penal." (Inq 3412 ED, Relatora Ministra Rosa 
Weber, julgamento em 11.9.2014, DJe de 8.10.2014) 

"Não obstante o fato de apenas um dos réus ostentar a 
prerrogativa de foro, é inequívoco que se trata de imputação de 
prática delitiva em coautoria. Cuida-se, portanto, de típico caso de 
competência determinada pela continência, estabelecida no art. 
77, inciso I, do CPP. A propósito, esta Corte já sumulou 
entendimento, Súmula 704, segundo a qual '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'. É 
certo, por outro lado, que a regra do simultaneus processus não é 
absoluta. O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 80, 
prevê a exceção à regra, da seguinte forma: 'Art. 80. Será 
facultativa a separação dos processos quando as infrações 
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar 
diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e 
para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo 
relevante, o juiz reputar conveniente a separação'. Nesse sentido, 
o Supremo Tribunal Federal tem admitido o desmembramento do 
processo nos casos em que o excessivo número de acusados 
possa trazer prejuízo à prestação jurisdicional e, dessa forma, 
seja conveniente a separação como exceção à unidade de 
processo e julgamento da causa (Agravo Regimental na Ação 
Penal n. 336-4/TO, Rel.Min. Carlos Velloso, julgada em 1º de 
setembro de 2004, DJ 10.12.2004; Ação Penal 351-1/SC, Relator 
Ministro Marco Aurélio, julgada em 12 de agosto de 2004, DJ 
17.9.2004; Questão de Ordem no Inquérito n° 1.871- 6/GO, Rel. 
Min. Ellen Gracie, julgado em 11 de junho de 2003, DJ 1.8.2003; 
PET (Questão de Ordem) n° 2.020-1/MG, Relator Ministro Néri da 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7735557
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6903919
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324313
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324313
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=324301
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80817
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Pet%24%2ESCLA%2E+E+2020%2ENUME%2E%29+OU+%28Pet%2EACMS%2E+ADJ2+2020%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bjq8hty
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Silveira, julgado em 8 de agosto de 2001, DJ 31.8.2001; outros 
casos: Pet n° 3.100/TO, Rel. Min. Carlos Velloso, 1.3.2004; Inq-
QO n° 5.592/MG, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 19.2.1993; Inq-QO 
n° 6.751/PB, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 25.3.1994). Todavia, 
não há na jurisprudência do Tribunal critério objetivo sobre as 
hipóteses de desmembramento. O que ocorre, na prática, é que 
cada relator, atento às peculiaridades do caso concreto e no que 
diz respeito à conveniência da instrução e ao princípio da 
razoável duração do processo, decide monocraticamente se 
procede ou não ao desmembramento." (Inq 3507, Relator 
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 
8.5.2014, DJe de 11.6.2014)” 

 
De volta ao caso concreto, disse o Ministério Público 

Federal que “a propina paga através da doação oficial de campanha, está ligada à 
conduta de SÉRGIO CABRAL de solicitar o valor aos executivos da ANDRADE 
GUTIERREZ, não do recebimento de prestação lícita pelo tesoureiro do PMDB”. 

 
Mas ao revés do que se afirmou, a assinatura lançada 

pelo atual Senador EUNÍCIO OLIVEIRA em recibo oficial que consistiria no 
recebimento de propina, é indício mais do que idôneo para envolvê-lo na 
investigação judicial e, por consequência, fundamento para a remessa destes 
autos ao Supremo Tribunal Federal, única Corte com competência constitucional 
para decisão sobre o tema. 

 
Por isso mesmo, por faltar-lhe competência para tal, o 

é que não poderia a 7ª Vara Federal decidir de maneira tão simplista a questão, 
sob pena de violar, como violou, os princípios de direito processual do juiz natural 
e do promotor natural. 

 
Ora se os fatos chamam, mesmo que in thesi, a 

atuação de Órgão do Ministério Público Federal com atribuição em grau superior 
de jurisdição, parece óbvio – porque é – que é por ele que os autos devem passar 
em primeiro lugar, justamente para que diga sobre a sua alçada de atividade. 

 
Decidido que não, só então o feito deveria ser remetido 

ou devolvido ao órgão de origem.  
 

     O mesmo se diga do Judiciário. Não é o “menor” que 
decide sobre a competência do “maior”. O contrário é que se faz. 
 
    Pela imediata remessa de todo o processado à Corte 
Suprema, pois. 
 
 
 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Pet%24%2ESCLA%2E+E+3100%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/d6xvpok
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80739
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80739
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80754
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80754
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6113788
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5. a competência do Superior Tribunal de 
Justiça. 

 
Seguindo-se adiante, é de ser suscitado ainda, com 

fundamento no artigo 105, I, f, da CRFB24, e observância do artigo 11, I, do 
RISTJ25, a usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça para o 
julgamento deste processo, visto que a Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro também apresentou indícios de participação nos fatos que narrou, de 
pessoas com prerrogativa de foro perante o Tribunal da Cidadania. 

 
Nos autos do processo nº. 0506530-

32.2016.4.02.5101, em que foram apresentados e homologados o acordo de 
leniência da ANDRADE GUTIERREZ e os correlatos acordos individuais de 
colaboração premiada, consta do anexo que acompanha o Termo de Leniência 
firmado entre o MPF e a ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM 
ENGENHARIA S/A, a fls. 73 daqueles autos. 

 
No mesmo processo, a fls. 153, o Ministério Público 

Federal tornou a afirmar que nos fatos objeto da presente ação penal há o 
envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função.  

 
Vê-se de fls., outrossim, a petição apresentada pelo 

parquet federal a esse r. Juízo, requerendo a juntada do depoimento 
complementar do delator ALBERTO QUINTAES, o qual, a fls. 155-156 do 
processo nº. 0506530-32.2016.4.02.5101, diz: 

 
“que em determinado momento, Marcos Vidigal, executivo da 

Odebrecht apresentou ao depoente a pessoa de nome Doda, que 
seria a responsável pelos pagamentos do TCE”, que o depoente 
pode afirmar que a AG também pagou ao TCE na obra Maracanã 
Copa... que pode dizer que os pagamentos eram para o TCE 
porque tanto Vidigal quanto Hudson falaram isso, que a AG 
honrou com a totalidade dos pagamentos devidos de 1% ao TCE 
nas obras do Maracanã Copa, PAC Favelas Manguinhos e Arco 

                                                        
24 “Compete ao Superior Tribunal de Justiça (...) processar e julgar, originariamente 
(...) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e 
nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e 
do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do 
Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do 
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais”. 
25  “Compete à Corte Especial processar e julgar (...) nos crimes comuns, os 
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, 
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros 
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 
União que oficiem perante Tribunais”. 
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Metropolitano”, “que havia uma orientação de Clóvis Primo para 
pagar o TCE imediatamente porque havia o temor de uma 
retaliação do TCE” 

 
A participação de agentes do TCE-RJ26 foi novamente 

referida em outra petição da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que 
pretendia a homologação do termo de adesão de RAFAEL DE AZEVEDO 
CAMPELLO à leniência da ANDRADE GUTIERREZ.  

 
A fls. 157-158 do processo de homologação, consignou 

o Ministério Público Federal que o citado colaborador se comprometera a relatar 
“uma entrega a um operador do TCE, o qual não sabe o nome, em sala na 
Avenida Rio Branco, a qual especificará o endereço”. 

 
No termo de colaboração de RAFAEL DE AZEVEDO 

CAMPELLO, acostado às fls. 165-167, foi dito por este “que recebeu um pedido 
de Alberto Quintaes para fazer uma entrega de dinheiro a um intermediário do 
TCE”, descrevendo, em seguida, o local da entrega. 

 
Mas não é só.  
 
Também nos autos do processo em tela o Órgão 

Ministerial apresentou indícios do que seria uma conduta de corrupção por parte 
de pessoas com prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça. 

 
A fls. 438 dos autos desta ação penal, o colaborador 

CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO não somente relatou um pedido de 
pagamento de propina de 1% do valor da obra em favor do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, como ainda mencionou quem seria o seu beneficiário; o 
“então presidente do TCE, de nome Nolasco”, disse. 

 
O termo de colaboração de RAFAEL DE AZEVEDO 

CAMPELLO à Procuradoria da República no Rio de Janeiro consta do presente 
processo, a fls. 1.355-1.357. 

 
Ademais, constam dos autos do processo de 

homologação do Termo de Leniência da ANDRADE GUTIERREZ (nº. 0506530-
32.2016.4.02.5101) inúmeros contratos públicos firmados entre o Estado do Rio 
de Janeiro e Consórcios de empresas privadas das quais participou a ANDRADE 
GUTIERREZ, como o contrato das obras do Maracanã (fls. 174-196), do 
Mergulhão de Caxias (fls. 225-234), do PAC Favelas – Manguinhos (fls. 197-209) 
e do Arco Metropolitano (fls. 210-224). 

 
Dos termos acima mencionados, ao menos em dois 

(PAC Favelas – Manguinhos e Arco Metropolitano), o atual Governador do Estado 
do Rio de Janeiro foi quem representou o Estado do Rio de Janeiro, como 
Secretário de Estado de Obras, na  assinatura dos contratos. 

                                                        
26 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
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Sem se falar nos subsequentes termos aditivos aos 

contratos (fls. 353 e seguintes), nos quais o atual Governador do Rio de Janeiro 
também representou o Estado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. 

 
O próprio acusado registrou essas circunstâncias em 

seu interrogatório perante a Polícia Federal, acostado a fls. 2.256-2.273 dos autos 
do processo nº. 0509565- 97.2016.4.02.5101: 

 
“Que dada a palavra ao advogado do indiciado, este perguntou ao 
declarante sobre quem seria o secretário de obras responsável 
pela obra de licitação de reforma do MARACANÃ, tendo este 
respondido que se iniciou na gestão de Luiz Fernando Pezão, 
como secretário de obras, tendo sido concluída na gestão de 
HUDSON BRAGA, tendo a obra sido acompanhada pela EMOP”. 

 
Ora, se há nos autos deste processo e nos que lhe são 

vinculados, indícios de concurso de pessoas com prerrogativa de foro, era 
imperativa – e ainda o é – a declinatória de todo o processado ao Superior 
Tribunal Justiça, autoridade judiciária constitucionalmente competente para 
processar e julgar fatos envolvendo membros do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro e o Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Embora tenha o Ministério Público Federal construído 

que “a mera menção de pessoa com foro por prerrogativa de função não desloca 
automaticamente a competência dos fatos investigados”, no caso presente o que 
se tem não são simples alegações, mas  verdadeiras atribuições de conduta 
criminosa a um Conselheiro do TCE-RJ e ao atual Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, que teriam recebido vantagem econômica indevida, sendo esta a 
razão pela qual o processo deve ser rapidamente remetido ao Superior Tribunal 
de Justiça, como dispõe o artigo 105, da Carta Magna de 1988, in verbis: 

 
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
 
I - processar e julgar, originariamente: 
 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os 
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os 
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e 
os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais”; 

 
 Importante se faz transcrever os julgados temáticos do 

Superior Tribunal de Justiça, onde ganha destaque o aresto proferido por sua 
Corte Especial, no sentido de que, verificado no curso da investigação criminal 
fatos que podem levar ao indiciamento de pessoa com foro por prerrogativa de 
função, os elementos de prova devem ser remetidos à Corte Superior. Veja-se: 
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“GOVERNADOR DE ESTADO. Processo criminal. Investigação. 
Competência do STJ. Aproveitamento dos atos realizados. 
Verificado, no curso de investigação criminal, que os fatos 
apurados podem levar ao indiciamento da Governadora, com 
foro privilegiado neste STJ para o processo e julgamento por 
crimes comuns, os elementos de prova encontrados devem ser 
remetidos a este Tribunal para que, sob sua direção, prossigam 
os atos investigatórios, com o aproveitamento do que até ali foi 
apurado. Reclamação acolhida em parte. (STJ – Rcl 1127 – MA, 
Min. Relator: Ruy Rosado Maranhão, Corte Especial, 
01/04/2002) 
 
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 
CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DÉBITO. 
PARCELAMENTO ANTERIOR À DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. 1 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e de 
responsabilidade os membros dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal (art. 105, I, a da Constituição 
Federal). 2 - Reiterado o entendimento jurisprudencial do 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parcelamento 
do débito relativo a contribuições previdenciárias descontadas 
dos salários dos empregados e não recolhidas aos cofres da 
Seguridade Social, antes do recebimento da denúncia, retira a 
justa causa para a ação penal, acarretando a extinção da 
punibilidade, na forma do art. 34, da Lei 9.249, de 1995. 3 - Para 
esta finalidade, especificamente no caso em tela, mostra-se 
desinfluente o fato de, ao tempo da transação com o Fisco, não 
mais ser o denunciado responsável pela agremiação esportiva 
devedora que, de resto, deixa, algum tempo depois, de honrar o 
parcelamento, sem interferência ou ato a ele imputável. 4 - 
Denúncia rejeitada. Punibilidade extinta (art. 6º, da Lei 8.038, de 
1990 c/c o art. 43, II, do Código de Processo Penal)”. (STJ Inq 
352 ES, Ministro FERNANDO GONÇALVES, CE - CORTE 
ESPECIAL, 4 de Agosto de 2004) 
 
“PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. A competência do 
Superior Tribunal de Justiça para julgar crimes praticados por 
Conselheiro de Tribunal de Contas, definida na Constituição 
Federal, prevalece sobre o foro privilegiado de deputado 
estadual, estabelecido em Constituição Estadual. Agravo 
regimental desprovido”. (STJ - AgRg na APn 539 MT, Ministro 
ARI PARGENDLER, CE - CORTE ESPECIAL, 17 de Setembro 
de 2008). 
 

6. a ausência de competência da Justiça 
Federal para conhecer da causa. 

 

A incompetência desse Ínclito Juízo também deve ser 
declarada pelo fato de as acusações de corrupção passiva não envolverem 
valores oriundos da União ou de suas entidades autárquicas, ou mesmo de 
empresas públicas, o que afasta a incidência do artigo 109, IV, da Constituição da 
República. 

 

http://www.jusbrasil.com/topico/10685354/artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10685317/inciso-i-do-artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10684907/alinea-a-do-inciso-i-do-artigo-105-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/11666008/artigo-34-da-lei-n-9249-de-23-de-mar%C3%A7o-de-1982
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109277/lei-do-imposto-de-renda-das-pessoas-juridicas-lei-9249-95
http://www.jusbrasil.com/topico/11266913/artigo-6-da-lei-n-8038-de-28-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103460/lei-dos-recursos-extraordinario-e-especial-lei-8038-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10675958/artigo-43-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/topico/10675891/inciso-ii-do-artigo-43-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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O próprio Ministério Público Federal reconheceu que os 
ditos atos delinquentes teriam ocorrido a partir da ascensão do defendendo à 
Chefia do Estado do Rio de Janeiro (fls. 281), antes mesmo da existência de 
quaisquer dos contratos de obra pública referidos na denúncia. 

 
De qualquer forma, a hipótese acusatória alude a 

crimes de corrupção passiva, que, em razão de seu próprio tipo penal, não 
exigem a produção de resultado para a sua caracterização – mormente quando a 
acusação é de solicitação, sendo os atos posteriores mero exaurimento do tipo 
penal. 

 
No contexto em que se atribui a um ex-servidor público 

estadual a solicitação de propina a entidades privadas, é natural que a regra 
inserta no 109, IV, da Constituição da República seja, de pronto, abstraída. 

 
E muito embora o Ministério Público Federal proponha, 

na sua última peça, que as obras públicas tenham recebido investimentos de 
origem federal, a questão é que, conforme dito pela própria acusação, “o dinheiro 
para o pagamento da propina vinha do “Caixa 2” da Andrade Gutierrez e era 
abastecido, nos termos das declarações de Rogério Nora, Clóvis Primo, com 
contratos fictícios celebrados com empresas ligadas a Adir Assad e a Samir 
Assad” (f. 303). 

 
Mas, se 1) a hipótese acusatória é de corrupção 

passiva na forma de solicitação, em que o delito, sendo formal quanto à sua 
consumação, tem os seus atos posteriores como simples exaurimento do tipo; 2) 
a alegada solicitação se deu antes da assinatura dos contratos de obra pública; e, 
3) o dinheiro para o pagamento da alegada propina teve origem no “caixa 2” da 
ANDRADE GUTIERREZ - e não da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas – não há como se fazer incidir a competência da Justiça 
Federal no caso do acusado e, antes disso, tampouco a atribuição ao Ministério 
Público Federal, pelo que haverá V.Exa. de anular todos os atos praticados pelos 
Órgãos federais de persecução, processo e julgamento deste caso e declinar da 
competência do Juízo da 7ª Vara Federal em favor de uma das varas criminais da 
Justiça Estadual, ante a clara dicção dos termos do artigo 109, IV da Constituição 
vigente, que reza: 
 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho; 
II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 
III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional; 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
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contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da 
Justiça Eleitoral; 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 
quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 
V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º 
deste artigo; 
VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 
VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência 
ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não 
estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de 
autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 
X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, 
a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença 
estrangeira, após a homologação, as causas referentes à 
nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 
XI - a disputa sobre direitos indígenas.” 

 

A leitura da denúncia ora rebatida também não permite 
a conclusão de que as condutas nela descritas se amoldam a qualquer uma das 
hipóteses acima compiladas. 

 
7. Preliminar. Não existe conexão entre o 

caso sob exame e o proveniente da 
Operação Saqueador. Burla ao juiz 
natural como elemento norteador do 
processo penal e dos seus vetores de 
fixação da competência processual. 

 
Com o mesmo vigor há de se atentar para a 

incompetência desse Juízo, agora por ausência de conexão aos fatos objeto ação 
penal nº. ???. 

 
O nunca assaz louvado HÉLIO TORNAGHI já 

ensinava: 
 
“... existe conexão quando mais de um fato configura mais de um 
crime (...), e: 1º., as várias infrações estão ligadas por laços 
circunstanciais, ou 2º., a prova de uma infração ou de qualquer de 
suas circunstâncias elementares influi na de outra. Na primeira 
hipótese, a conexão é substantiva: os próprios crimes são 
conexos. Na outra é meramente processual: não há nexo entre os 
crimes, mas a comprovação de uns reflete na de outros”27. 

                                                        
27 Instituições de Processo Penal. 2º Vol.,  p. 154, 2ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 
1977. 
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Nada obstante, outro foi o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça quanto àquilo que a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA chamou de “pretenso vínculo com os fatos relacionados à Operação 
Saqueador”, dado que V.Exa. também pontuara na decisão subjacente, segundo 
as palavras da própria Ministra, “que os eventos delitivos narrados na ação penal 
em liça decorreriam do aprofundamento das investigações da Força Tarefa da 
Operação Lava-Jato”. 

 
No despacho exarado pela Senhora Ministra nos autos 

do habeas corpus nº. 382.747-RJ, em que é paciente o corréu JOSÉ ORLANDO 
RABELO, no entanto, entendeu S. Exa. que: 

 
“ ... a Operação Saqueador derivou do apurado nas Operações 
Monte Carlos e Vegas, não se lobrigando enlace direto entre a 
Operação Calicute – ora em apreço – e a Operação Saqueador – 
outrora apreciada pela Egrégia Sexta Turma –, exceto pela 
mesma Construtora Delta, a figura de seu dono, Fernando 
Cavendish, bem como de outras empresas e agentes serem alvos 
em ambas investigações”. 

 
Confira-se que para demonstrar o acerto do seu 

entendimento, a Senhora Ministra analisou detidamente e fez uso da denúncia 
aqui reprochada, ao ponto de observar que a inicial acusatória fez “... menção ao 
compartilhamento de provas da Operação Lava-Jato (fls. 501) e da Operação 
Irmandade (fls. 515), que também tramitou na 2ª. Vara Federal Criminal do Rio de 
Janeiro”. 

Por último, e o mais importante, concluiu: 
 
“... com espeque na argumentação supra, versando o presente 
feito sobre ação penal e fatos distintos daqueles relativos à 
Operação Saqueador, bem como considerando diversos os 
números de origem, afasta-se a prevenção de turma”. 

 
Ora, como bem delineou a Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA, não há, no caso, a alegada conexão instrumental, também 
chamada de probatória, pelo fato de que, nos exatos limites do artigo 76, III, do 
Código de Processo Penal, as provas da Operação Saqueador não influíram nas 
produzidas na cognominada  Operação Calicute. 

 
Assim como tampouco existe conexão intersubjetiva 

(art. 76, I), seja pela ausência de simultaneidade, concurso, ou reciprocidade nos 
fatos de ambas as operações; ou mesmo objetiva (art. 76, II), pela falta de uma 
relação teleológica ou consequencial entre os fatos das duas operações. 

 
Menos ainda haverá relação de continência entre as 

duas persecuções, ante a inexistência de identidade de causa petendi ou unidade 
de conduta nas mencionadas operações (Saqueador e Calicute) e respectivos 
processos, já porque não há pluralidade de agentes e unidade de infração (artigo 
77, I), já porque não há uma só conduta que gere pluralidade de fatos típicos 
(artigo. 77, II). 
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Em verdade, os fatos delineados neste processo já 

eram de conhecimento do Ministério Público Federal antes mesmo da  
instauração da Operação Saqueador, como se vê a fls. 280 – trecho que a própria 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA destacou em sua decisão –, em 
que o parquet federal narrou que foram os acordos de colaboração premiada 
firmados por ROGÉRIO NORA e CLÓVIS PRIMO, executivos da ANDRADE 
GUTIERREZ, que permitiram a elaboração da tese insculpida na inicial 
acusatória. 

 
8. Preliminar. Vícios do Termo de Leniência 

firmado entre o MPF e a ANDRADE 

GUTIERREZ 
 

Salta aos olhos a nulidade do Termo de Leniência 
formalizado entre o Ministério Público Federal e a ANDRADE GUTIERREZ 
INVESTIMENTO EM ENGENHARIA S/A, acostado a fls. 1.329 do processo nº. 
0506530-32.2016.4.02.5101, considerado o grau de generalidade e abstração das 
suas cláusulas que, por isto, desobedecem aos requisitos do artigo 6º. da lei 
federal n. 12.850/201328. 
 

O silêncio do Ministério Público Federal sobre essa 
arguição, em suas alegações finais, é bastante sintomático com relação à sua 
gravidade e às suas consequências para o processo. 

 
Não se veem do citado documento, verbi gratia “a 

declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor” e as assinaturas de 
ambos e do Promotor Natural, conforme incisos III e IV, que, no primeiro caso, 
conforme indica o próprio documento a fls. 70 do processo de homologação, 
seriam ROGÉRIO NORA DE SÁ e CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO. 

 
Quanto ao segundo caso, o Termo de Leniência 

também se ressente da assinatura de um Subprocurador-Geral da República, à 
medida que no relato da colaboração, a fls. 73, como visto, foi aventada prática de 
crimes pelo Presidente do TCE-RJ, cargo que sabidamente detém a prerrogativa 
de função perante o Superior Tribunal de Justiça. 

 

                                                        
28 “O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter: I 
- o relato da colaboração e seus possíveis resultados; II - as condições da proposta do 
Ministério Público ou do delegado de polícia; III - a declaração de aceitação do 
colaborador e de seu defensor; IV - as assinaturas do representante do Ministério 
Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor; V - a 
especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando 
necessário”. 
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Demais disso, dos autos do processo de homologação 
sequer consta termo individual de delação premiada firmado por qualquer um dos 
dois delatores. 

 
Longe de ser um “guarda-chuva”, o termo de acordo de 

colaboração premiada é um ato personalíssimo, que não se estende a terceiros, 
razão por que dele devem constar as partes diretamente envolvidas no relato. 
 

A cláusula 8ª, alínea c, do Termo de Leniência (fls. 20) 
em questão, também infringe o artigo 4º, § 4º, da Lei Federal nº. 12.850/13, 
quando comina uma obrigação ao Ministério Público Federal vedada por lei. 

 
Contudo, o parágrafo 4º do artigo 4º da Lei Federal nº. 

12.850/2013 dispõe que: 
 

“Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá 
deixar de oferecer denúncia se o colaborador: I - não for o líder da 
organização criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva 
colaboração nos termos deste artigo”. 

 
É dizer, por lei, o Órgão do Ministério Publico Federal 

deve denunciar a todos os delatores, à exceção do primeiro que prestar efetiva 
colaboração à investigação policial ou judicial, e desde que este não seja 
apontado como o líder da organização criminosa, donde se conclui haver vício 
insanável também quanto a este ponto, no Termo de colaboração “guarda-chuva” 
da ANDRADE GUTIERREZ.  

 
Esses fatos também passaram ao largo das alegações 

finais acusatórias. 
 

Diante desse contexto, há de se declarar nulo o Termo 
supracitado, por violação dos artigos 4º, § 4º, incisos I e II, e 6º, incisos III e IV, 
todos da Lei Federal nº. 12.850/2013, que, por consequência, na forma dos 
artigos 157, caput e § 1º, e 573, § 1º (CPP), deve abranger as provas e atos 
dependentes e/ou subsequentes, como o são, por exemplo, a decisão que impôs 
a prisão preventiva e demais medidas constritivas de direitos e a denúncia. 

 
9. a nulidade das decisões homologatórias 

do Termo de Leniência da ANDRADE 
GUTIERREZ e dos Termos individuais de 
colaboração premiada. 

 
Do mesmo modo, a nulidade das decisões 

homologatórias do termo de leniência “guarda-chuva” da Andrade Gutierrez e dos 
termos individuais de colaboração premiada de ALBERTO QUINTAES e RAFAEL 
DE ZEVEDO CAMPELLO, acostadas às fls. 77/80, 91 e 162 dos autos do 
processo n. 0506530-32.2016.4.02.5101 é algo que grita neste processo, haja 
vista que, havendo menções expressas à participação de membro do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro nos fatos apurados nesta demanda, 
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impossível se torna a produção de qualquer efeito jurídico nos atos decisórios que 
contém, por faltar poder jurisdicional a esse Juízo para tanto. 

 
Como registrado por V.Exa. a fls. 79 do processo 

acima enunciado, o termo de leniência da ANDRADE GUTIERREZ “faz-se 
acompanhar do anexo 8, que trata especificamente das irregularidades na 
participação da colaboradora na obra do Maracanã, com a relação dos 
colaboradores que deverão depor a respeito (Rogério Nora e Clovis Primo)”. 

 
Em consulta ao mencionado documento, constata-se 

que o colaborador se compromete a relatar, dentre outros episódios, “que tinha 
conhecimento de que houve pagamento de 1% relativo à parte da AG ao TCE-RJ, 
ao emissário do então presidente do TCE/RJ, José Nolasco, atendendo a 
determinação de secretário de Estado do Rio de Janeiro, na obra do Maracanã, 
operacionalizados por outros executivos conforme orientação do governo do 
Estado” (fls. 73).  

 
Com a notícia de tal declaração, volte a venia, não 

poderia esse Juízo ter homologado o respectivo Termo de Leniência, de novo, 
pela absoluta falta de competência processual para fazê-lo. 

 
Há mais. 
 
Também a mencionada decisão de fls. 91, proferida em 

20.7.2016, que homologou a adesão de ALBERTO QUINTAES ao termo de 
leniência da ANDRADE GUTIERREZ, há de ser declarada nula, visto que, quando 
o parquet apresentou, em data posterior, um depoimento complementar desse 
delator, na mesma petição o Ministério Público Federal tornou a afirmar que nos 
fatos objeto desta lide há o envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de 
função.  

 
Nesse depoimento complementar (de ALBERTO 

QUINTAES), datado de 29.7.2016, foi dito a fls. 155/156 do processo n. 0506530-
32.2016.4.02.5101,  

 
“que quanto a pagamentos “feitos ao TCERJ pode dizer que 
nunca conheceu ninguém no tribunal de contas do Estado do Rio 
relacionados a esse esquema; que esses pagamentos foram 
determinados por autoridades do Governo do ERJ, pelo que o 
depoente se lembra, pelo secretário Wilson Carlos; que os 
pagamentos começaram com a obra do Arco Metropolitano e, 
depois, com o PAC das Favelas/Manguinhos; que em determinado 
momento, Marcos Vidigal, executivo da Odebrecht apresentou ao 
depoente a pessoa de nome Doda, que seria a responsável pelos 
pagamentos do TCE», «que acredita que todas as empresas do 
consórcio também pagavam esse 1%; que acredita isso porque 
nessa reunião, a colocação de Marcos Vidigal, representando a 
Odebrecht, líder do consórcio, era de que esse pagamento devia 
ser feito; que a Doda foram feitos quatro pagamentos em relação 
ao Arco Metropolitano e quatro em relação ao PAC Favelas 
Manguinhos; que esses pagamentos correspondiam a 1% do valor 
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da obra e, pelo que o depoente se recorda, era um pagamento 
quando saía o edital com a aprovação do TCE, uma outra parcela 
na assinatura do contrato e as outras duas parcelas nos dois 
primeiros recebimentos; que esses pagamentos eram feitos em 
São Conrado, em um apartamento no Condomínio Village; que o 
depoente subia no apartamento; que o depoente nunca viu no 
apartamento ninguém a não ser Doda”; 

 
“que o depoente pode afirmar que a AG também pagou ao TCE na 
obra Maracanã Copa, mas pode dizer que nesse caso, por 
ocasião do primeiro pagamento Marcos Vidigal orientou o 
depoente a pagar a uma pessoa; que o depoente não pode dizer 
quem é essa pessoa, porque quem foi entregar o dinheiro foi o 
engenheiro da AG Rafael Campelo; que os outros três 
pagamentos, por orientação de Hudson Braga, foram pagos a 
Wagner, já mencionado; que pode dizer que os pagamentos eram 
para o TCE porque tanto Vidigal quanto Hudson falaram isso; que 
no caso Maracanã Copa, os quatro pagamentos foram pagos por 
Rafael Campello; que a AG honrou com a totalidade dos 
pagamentos devidos de 1% ao TCE nas obras do Maracanã 
Copa, PAC Favelas Manguinhos e Arco Metropolitano; que havia 
uma orientação de Clóvis Primo para pagar o TCE imediatamente 
porque havia o temor de uma retaliação do TCE; que o depoente 
esclarece que a taxa O2 era diferente dos pagamentos ao TCE 
porque a O2 apenas começava após os pagamentos da obra, 
enquanto havia dois pagamentos ao TCE – o da publicação do 
edital e da assinatura do contrato – que eram feitos antes de 
qualquer recebimento pela AG e antes mesmo da AG ter ganho a 
licitação no primeiro caso; que esse esquema foi estipulado na 
primeira reunião mencionada – entre Doda, Marcos Vidigal e o 
depoente – autorizada por Clovis Primo e o depoente não teve 
qualquer ingerência sobre essa forma de pagamento”. 

 
Por último e com maior razão, há de ser declarada 

igualmente a nulidade da decisão de fls. 162, por, em seu próprio corpo, fazer 
expressa menção, e com destaque, à existência de fatos envolvendo membro do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro: 

 
“Sustenta o MPF que o colaborador se comprometeu a revelar os 

fatos ilícitos a respeito ‘de pagamentos de vantagens indevidas 
ocorridas no âmbito de contratações de obras no Estado do Rio de 
Janeiro, notadamente acerca das entregas de dinheiro em espécie 
para uma pessoa de nome Wagner, operador de Hudson Braga, 
bem como relatará uma entrega a um operador do TC’”. 

 
E mesmo após a acusação juntar aos autos o Termo 

de Colaboração de RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO (fls. 165-167), ainda 
assim, nada foi feito quanto a referência à participação de membro do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro nos fatos investigados.   
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Por todo o exposto, há de se declarar a nulidade das 

decisões homologatórias do Termo de Leniência “guarda-chuva” da ANDRADE 
GUTIERREZ e dos termos individuais de colaboração premiada de ALBERTO 
QUINTAES e RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO, encartados em fl. 77/80, 91 e 
162 dos autos do processo nº. 0506530-32.2016.4.02.5101, por falecer a essa 7ª 
Vara Federal poder jurisdicional sobre esse atos, exatamente em virtude da  
menção à participação de membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro nos fatos denunciados nesta ação penal, na forma do artigo 564, IV, do 
CPP. 

 
10. inépcia da denúncia. Violação formal do 

postulado da obrigatoriedade da ação 
penal pública (Artigo 42 doCPP) e do 
Artigo 4º, §4º, incisos I e II da Lei Federal 
nº. 12.850/2013. 

  
Como efeito da anterior matéria anterior (capítulo 9), há 

de ser erguida, na mesma toada, a inépcia formal da denúncia, pela omissão do 
Ministério Público Federal em denunciar, como coautores, os delatores ROGÉRIO 
NORA DE SÁ, CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, ALBERTO 
QUINTAES, RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO, ÂNGELO ARAUJO DE 
FREITAS e JOÃO MARCOS DE ALMEIDA FONSECA, ex vi dos artigos 42 do 
CPP e 4º, § 4º, incisos I e II, da Lei Federal nº. 12.850/2013. 

 
Isso porque, a referida lei federal não revogou, mas, 

tão-somente, restringiu a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal 
pública. 

 
Destarte, em respeito ao artigo 42 do Código de 

Processo Penal, que positiva o princípio da obrigatoriedade da ação penal 
pública, a denúncia deveria indicar a todos os delatores; à exceção do primeiro 
que efetivamente tenha colaborado com a investigação, e desde que este não 
tenha sido apontado como o líder da organização criminosa, em observância à 
mitigação trazida pelo artigo 4º, § 4º, incisos I e II, da lei federal n. 12.850/2013. 

 
No caso em debate, não apenas um, mas todos os 

delatores deixaram de ser denunciados, em franca e direta violação, renove-se, 
aos artigos 42 do Código de Processo Penal e 4º, § 4º, I e II, da lei federal nº. 
12.850/2013. 

Assim, deve ser também declarado o vício da 
denúncia, dada a sua inépcia formal, consistente na omissão de apontamento de 
todos os delatores, na forma do artigo 564, IV, c.c. artigo 395, I, todos do CPP. 
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11. arguição de inépcia formal da denúncia, 

por ausência da narrativa dos fatos 
envolvendo a CARIOCA ENGENHARIA, 
que, nada obstante, foi usada para a 
decretação da prisão preventiva do 
defendendo. 
 

Outro vício na peça acusatória que deve ser conhecido 
e declarado desde logo: o fato de ela ter se reportado apenas aos episódios 
relacionados à ANDRADE GUTIERREZ, malgrado a própria prisão preventiva 
requerida e decretada nos autos do processo n. 0509565-97.2016.4.02.5101, 
também tenha narrado circunstâncias que implicariam a CARIOCA 
ENGENHARIA, como se vê de fls. 1.535 do decreto prisional editado no referido 
processo. 

 
Mas, se para decretar a prisão preventiva foram 

considerados fatos envolvendo ambas as empresas, o oferecimento da denúncia 
haveria também, claro, de abarcar, tais episódios, na forma do artigo 41 do 
Código de Processo Penal29, sob pena de inépcia, como acabou acontecendo. 

 
Quanto aos fatos e indícios de que tem ciência, não 

pode o Ministério Público Federal simplesmente eleger quais serão objeto de 
persecução judicial e quais dela serão afastados. Das duas,: salvo pede o 
arquivamento do caderno inquisitivo ou das peças de informação (artigo 28, CPP) 
ou oferece a  denúncia (artigo 42, CPP) contra todos os envolvidos. 

 
Decorre daí que, se o parquet se valeu de tais fatos 

para pedir e ver decretada a prisão preventiva do do ex-Governador, que exige 
fumus commissi delicti e periculum libertatis, então também haveria de ter fumus 
commissi delicti para a oferta da denúncia pelos fatos que envolveriam a 
ANDRADE GUTIERREZ e a CARIOCA ENGENHARIA. 

 
Em não o fazendo, o Ministério Público Federal 

inquinou de inepta a sua inicial, pelo que deve ser declarada nula por V.Exa., na 
forma dos artigos 564, IV e 395, I, todos do Código de Processo Penal. 

 

SEGUNDA PARTE DAS PRELIMINARES 

 
12. cerceamento de defesa – depoimento de 

SÉRGIO LINS ANDRADE GUTIERREZ. 
Nulidade.  

 

                                                        
29 “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.  
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O Sr. SERGIO LINS ANDRADE, Presidente do 
Conselho de Administração da empresa ANDRADE GUTIERREZ S.A, foi arrolado 
pela defesa como testemunha neste processo a fls. 2.964. 

 
Como qualquer testemunha, o Sr. SERGIO LINS 

ANDRADE possuía o dever legal de dizer a verdade quanto ao que soubesse e 
lhe fosse perguntado, sob pena de praticar o falso testemunho (342 do Código 
Penal). 

 
No momento da sua oitiva em Juízo, todavia, o 

depoimento foi colhido por V.Exa. na condição de mero informante, o que só foi 
comunicado aos atores processuais na própria audiência. 

 
 SERGIO ANDRADE, deste modo, acabou prestando 

suas declarações sem firmar o compromisso legal de dizer a verdade, o que, 
como é cediço, somente é deferido às autênticas testemunhas. 

 
A notícia sobre a razão da alteração da condição 

processual de SERGIO LINS ANDRADE foi dada por V.Exa., sem maiores 
explicações e sem indicação do permissivo legal no qual a decisão estaria 
amparada, sob os protestos da defesa que foram consignados na ata dos 
trabalhos em plena audiência.  

 
No que se refere ao compromisso com a verdade, 

dispõem os artigos 203, 206 e 208 do Código de Processo Penal:  
 

“Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de 
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo 
declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua 
profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que 
grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer 
delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua 
ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua 
credibilidade.” 
 
“Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de 
depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou 
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que 
desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, 
salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou 
integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.” 
 
“Art. 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 
aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) 
anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.”  
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Pela literalidade dos dispositivos acima destacados se 
pode verificar que o compromisso com a verdade só não deve ser deferido aos 
doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 (quatorze) anos e às pessoas 
a que se refere o artigo 206 do CPP, quais sejam: “o ascendente ou descendente, 
o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou 
o filho adotivo do acusado”.  

 
Não havia, então, qualquer justificativa legal para que 

se subtraísse da pessoa indicada pela defesa o dever de dizer a verdade (com os 
seus consectários processuais), como, de fato, não foi apontado um só 
fundamento legal para que SERGIO ANDRADE tenha sido ouvido como 
informante. 

 
Nem mesmo o direito de não autoincriminação poderia 

socorrer a atitude do Juízo nesse particular, considerando-se que, fosse o caso, 
ele poderia se negar a responder a determinadas questões, embora 
permanecesse obrigado a falar a verdade a respeito das que lhe 
comprometessem criminalmente. 

 
É importante ressaltar ainda que, naquela 

oportunidade, além de SERGIO ANDRADE ter sido ouvido como simples 
informante, foi ainda auxiliado por seu advogado durante todo o seu depoimento, 
em franco desrespeito ao que dispõe o artigo 212 do codificação processual. 
 

O cerceamento da defesa de SERGIO CABRAL, 
portanto, é inegável, máxime porque aquele que devia ser ouvido como 
testemunha, foi inquirido em condição que lhe retira o valor probatório necessário 
ao esclarecimento da verdade e por decisão desprovida de fundamentos, licença 
pedida. 

 
Além disso, várias perguntas realizadas pela defesa 

não foram respondidas e, por ter sido o Sr. SERGIO LINS ANDRADE tratado 
como simples informante, não se pode ter a certeza de que as demais respostas 
espelham verdade. 
 

AURY LOPES JR., no seu “Direito Processual Penal”, 
já distinguia entre informante e testemunha: 

 
“Informantes: são aquelas pessoas que não prestam compromisso 
de dizer a verdade e, portanto, não podem responder pelo delito 
de falso testemunho (até porque, a rigor, não são testemunhas, 
mas mero informantes). Por não prestarem compromisso, não 
entram no limite numérico das testemunhas, não sendo 
computadas. Seu depoimento deve ser valorado com reservas, 
conforme os motivos que lhe impeçam de ser compromissadas” 
(grifamos e sublinhamos) 
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GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ30, na mesma linha de 
entendimento, também chamou a atenção para os efeitos processuais da medida:  

 
“não se poderá dar o mesmo valor ao testemunho de uma pessoa 
que presta compromisso de dizer a verdade e de outra que não 
tem tal obrigação”. 

 
Numa frase: é direito da parte ouvir as pessoas que 

arrola tempestivamente, especialmente quando se cuide de alguém que saiba e 
possa dizer sobre o mérito da imputação, com era justamente o caso do Sr. 
SERGIO LINS ANDRADE. 

 
Dessa forma, a condição de desvalor processual 

imposta às declarações de SERGIO LINS ANDRADE constituiu-se em flagrante 
cerceamento à defesa do acusado, pela afronta ao seu direito de obter um 
depoimento que pudesse dizer a seu favor, no momento em que os elementos de 
convicção devem ser sopesados: a sentença. 

 
13. cerceamento de defesa. Depoimento de 

ALBERTO QUINTAES. 
 

O Sr. ALBERTO QUINTAES foi arrolado pelo Ministério 
Público como colaborador para ser ouvido quanto aos fatos descritos na 
denúncia. 

 
Mas, quando do início da sua oitiva, a exemplo do que 

acabara de ocorrer com o Sr. SERGIO LINS ANDRADE, entendeu V.Exa. por 
tomar o depoimento de ALBERTO QUINTAES sob o escudo da leniência, com o 
que ele pode se esquivar de responder a uma série de indagações feitas pela 
defesa, que, de resto, eram indispensáveis à prova da sua versão. 

 
Foi assim, sob o fundamento de que o Sr. ALBERTO 

QUINTAES não seria um colaborador, mas, sim, aderente a acordo de Leniência, 
que ele conseguiu driblar a inquirição defensiva e, consequentemente, 
comprometer o desenvolvimento da tese sustentada pelo acusado. 
 

Mas a diferença entre a Leniência e a Colaboração 
Premiada é conhecida e bem delimitada pela própria lei que as criou. 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: 
 

                                                        
30 BADARÓ, Gustavo Henrique, Processo Penal, 3ª edição, p. 473, Ed. Revista dos 
Tribunais, 2015,. 
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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. 

 
Como diz a norma, a delação premiada é um instituto 

jurídico do processo penal, em que uma pessoa física pode colaborar 
efetivamente com a investigação ou com o processo penal, em troca do perdão 
judicial ou da redução de sua pena. 

 
As negociações para o acordo devem ser realizadas 

entre as partes, lavrando-se um termo acompanhado das respectivas 
declarações, que deverá ser homologado pelo Juiz para que tenha eficácia. 

 
Importante característica da Colaboração Premiada é 

que o colaborador renuncia ao direito ao silêncio e fica sujeito ao compromisso 
legal de dizer a verdade, nos termos do parágrafo 14º, do artigo 4º, da Lei 12.850: 

 
“§ 14º. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na 
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao 
compromisso legal de dizer a verdade.” 

 
A Leniência, por outro lado, é um mecanismo 

extrapenal, e ocorre quando o crime incide na competência da Defesa da 
Concorrência, possuindo, assim, um caráter administrativo, conforme previsto 
pelo artigo 86 da Lei nº 12.529/11, verbatim: 

 
Art. 86. O Cade, por intermédio da Superintendência-Geral, 
poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação 
punitiva da administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 
(dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com 
pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem 
econômica, desde que colaborem efetivamente com as 
investigações e o processo administrativo e que dessa 
colaboração resulte: 

I - a identificação dos demais envolvidos na infração; e 

II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a 
infração noticiada ou sob investigação. 

A Leniência também foi introduzida pela Lei 12.846/13 
que “dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira”. 
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Observe-se desses dispositivos legais que o Acordo de 
Leniência é celebrado com pessoas jurídicas para investigações de processos 
administrativos:  

 
Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública 
poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas 
responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei que 
colaborem efetivamente com as investigações e o processo 
administrativo, sendo que dessa colaboração resulte: 
 
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando 
couber; e 
 
II - a obtenção célere de informações e documentos que 
comprovem o ilícito sob apuração. 
 
§ 1o O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado 
se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
I- a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre 
seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito; 
 
II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na 
infração investigada a partir da data de propositura do acordo; 
 
III - a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere 
plena e permanentemente com as investigações e o processo 
administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que 
solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 
 
§ 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. 
 
§ 4o  O acordo de leniência estipulará as condições necessárias 
para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do 
processo. 
 
§ 5o  Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às 
pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de 
fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, 
respeitadas as condições nele estabelecidas. 
 
§ 6o A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública 
após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das 
investigações e do processo administrativo. 
 
§ 7o  Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito 
investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. 
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§ 8o  Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a 
pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo 
prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela 
administração pública do referido descumprimento. 

 
O Acordo de Leniência, fora do âmbito do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, é celebrado apenas com pessoa jurídica 
para investigação e responsabilização objetiva administrativa e civil de atos contra 
a administração pública. 

 
Como visto, a Leniência não é um instrumento do 

processo penal, como é o caso da Colaboração Premiada, mas um expediente 
voltado primordialmente para ilícitos administrativos. 

 
A oitiva do Sr. ALBERTO QUINTAES como um 

Leniente, além de violar o princípio do contraditório, na medida em que não é 
renunciável o direito ao silêncio e firmado o compromisso com a verdade, se 
mostra incompatível com a Lei 12.846/13, onde a Leniência somente se estende 
às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico (§5º, art. 16, Lei 
12.846/13). 

 
No âmbito do processo penal, a pessoa física deve ser 

ouvida como colaboradora ou testemunha para que firme o compromisso de dizer 
a verdade sobre o que sabe ou lhe for perguntado, tendo sido, data maxima 
venia, um grande equívoco, o Sr. ALBERTO QUINTAES ter prestado suas 
declarações como Leniente. 

 
A situação ora exposta é conflituosa com os princípios 

do contraditório e o devido processo legal, pois, ouvido como Leniente, o Sr. 
ALBERTO QUINTAES não respondeu às perguntas que foram feitas pelo patrono 
do requerente, tendo outras sido até sido indeferidas por esse MM. Juízo, que 
interrompeu o ato por várias vezes. 

 
O curioso foi que que nas demais peças processuais, o 

Ministério Público Federal tratou-o, a todo momento, como colaborador, não se 
conhecendo motivos para que esse Juízo tenha agido forma diversa. 

 
Alfim, em respeito ao princípio do devido processo 

legal, o Sr. ALBERTO QUINTAES deveria 1) ter sido ouvido como colaborador, 
ocasião em que renunciaria ao seu direito ao silêncio ou, 2) ter sido ouvido na 
condição de testemunha, firmando o compromisso de dizer a verdade do que 
soubesse sobre os fatos em testilha. 

 
Como nada disso aconteceu, houve um verdadeiro 

cerceamento da defesa do acusado, que não conseguiu usufruir daquele 
depoimento como meio de prova a seu favor, visto que as perguntas feitas pela 
defesa foram indeferidas e, outras, não respondidas, justamente porque o Sr. 
ALBERTO QUINTAES depôs como Leniente, figura incompatível com o processo 
penal hodierno e direcionada às pessoas jurídicas. 
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14. nulidade. Ausência de Juntada das 

declarações do delator LUIZ ALEXANDRE 
IGAYARA. Cerceamento de defesa por 
violação ao contraditório. Impossibilidade 
de conhecimento e preparação para a 
inquirição do delator por parte da defesa 
técnica. 

 
De todos os vícios que sobejam no processo em 

disputa, o que será tratado neste capítulo talvez mereça destaque pelos danos 
que causou e pela afronta aos princípios mais elementares do Direito Processual. 

 
LUIZ ALEXANDRE IGAYARA foi denunciado a esse 

Juízo como corréu de SERGIO CABRAL, tendo permanecido nesta condição até 
a homologação da sua delação nos autos do feito nº. 0503808-
88.2017.4.02.5101. 

 
Juntado o Termo de Delação de IGAYARA aos autos 

em 17/05/2017, as defesas puderam ter acesso à inteireza desse documento, 
embora sem a ciência das declarações que foram prestadas pelo delator e pelos 
demais beneficiários do contrato. 

 
    SERGIO CABRAL foi interrogado aos 24/05/2017 (fls. 
4.769/4.773), quando, é verdade, o Termo de Delação desse corréu já instruía o 
processo. 
 
    Mas a questão é que até o momento, não se 
conhecem as declarações que guarneceram o contrato de colaboração celebrado 
entre o Ministério Público Federal, LUIZ ALEXANDRE IGAYARA e as demais 
pessoas que nele figuraram como colaboradores. 
 
    Com isso, não foi possível ao requerente – nem aos 
corréus – a preparação das perguntas para o interrogatório de LUIZ IGAYARA, de 
molde a refutar, a contento, as inverdades que disse a V.Exa., justamente porque 
não se sabia – como ainda não se sabe – do completo teor da versão que ele e 
os outros delatores deram ao Ministério Público Federal. 
 
    Mas era do direito do requerente saber de antemão 
sobre o conteúdo da versão apresentada por seu algozes, por ser necessário à 
sua defesa e, ao lado disso, por se cuidar de imperativo legal: 
 

“Realizado o acordo na forma do §6º, o respectivo termo, 
acompanhado das declarações do colaborador e da investigação, 
será submetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar 
sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este 
fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu 
defensor” 
(Artigo 4º, §7º da Lei 12.850/2013) 
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    E ainda que tivesse havido a juntada posterior das 
declarações aqui reclamadas, nada apagaria o dano processual causado ao 
arguente e nem a inversão tumultuária infligida ao procedimento. 
 
    Por ser o interrogatório obrigatoriamente o último ato 
da instrução processual, não faria mesmo sentido que após a sua realização 
fossem juntadas as ditas declarações, quando já não se poderia mais 
reperguntar. 
 
    No mínimo, o que poderia ser feito seria a 
determinação de novo interrogatório dos réus e, claro, do delator. 
 
    Mas da maneira como se procedeu, maxima venia, 
independentemente do prejuízo processual para o réu, deu-se azo à acentuação 
do desequilíbrio entre os litigantes que já se instalara desde a propositura da 
demanda. 
 
    É que o Ministério Público e o Juízo passaram a ter 
informações privilegiadas sobre os autos, podendo, a partir daí fazer perguntas 
nos interrogatórios sobre “fatos” que até então eram completamente 
desconhecidos pelos outros sujeitos processuais. 
 
    E as defesas seguiram aguardando que se lhes 
mostrassem o processo completo. Até hoje. 
 

 MERITUM CAUSAE  

 
15. Procusto 31  e a prova coligida. 

Considerações iniciais. 
 

Com o respeito devido, a mecânica da acusação no 
caso presente força a remissão à personagem lendária do gigante Procusto que, 
ressalvadas as particularidades de cada qual, agia do mesmo modo. 

 

                                                        
31 Figura mitológica também conhecida como “o esticador” que dormia numa cama de 
ferro do seu exato tamanho. Sempre que por ali passavam viajantes, ele os convidava 
a pernoitar na única cama da casa. Mas o seu intento não era de gentileza. Ele 
aguardava que o hóspede se deitasse para saber do seu porte. Se suas medidas 
extrapolassem às da cama, cortava-lhe os ossos até o comprimento necessário para 
que nela coubesse, sem folgas. Caso a pessoa tivesse pequena estatura, Procusto a 
esticava até alcançar a extensão do leito. O segredo do gigante malfeitor, segundo a 
lenda, era que ele possuía duas camas na casa, e mandava sempre suas vítimas se 
deitarem naquela que escapasse à sua envergadura. 
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Aqui também a prova foi esticada e mutilada de acordo 
com o tamanho da tese acusatória, que, sem embargo, em vários pontos se 
mostrou autofágica. 

 
    Veja-se o caso de LUIZ ALEXANDRE IGAYARA. 
 
    Muito citado nas alegações da acusação, esse delator 
disse ao Ministério Público e ao Juízo, no seu interrogatório de 10/05/2017, 
embora entre uma enxurrada de mentiras, que SERGIO CABRAL lhe teria pedido 
para “legalizar uma sobra de campanha”. 
 
    A seguir-se com seriedade a tese acusatória e, 
partindo-se do pressuposto de que dos delatores é extraída apenas a verdade – 
caso contrário o contrato de delação sequer poderia ser firmado – o fato é que a 
versão do acusado de que nunca houve propina da sua parte e que a verba que 
movimentava era mesmo oriunda da “sobras de campanha”32 foi confirmada pelo 
próprio delator IGAYARA. 
 
    Foi isto o que ele afirmou; que o acusado falou em 
“sobras de campanha” e não em corrupção ou propinas. 
 
    Por uma questão de coerência, a partir daí o Ministério 
Público teria de, no mínimo, repensar a sua proposta de condenação por crimes 
de corrupção. 
 
    Mas não. Parecendo que o delator tinha dito 
exatamente o contrário do que afirmara sobre o ponto, o Ministério Público 
Federal reavivou a sua argumentação e seguiu postulando a condenação do 
acusado também pelo do tipo do artigo 317 do Código Penal (CP). E por várias 
vezes em concurso. 
 

Foi só então que se percebeu que o método funciona 
assim: na parte em que a versão dos delatores se encontram com as teses 
defensivas e as palavras dos acusados, ela é ignorada solene e firmemente pela 
acusação. 
 
    Mas se em algum ponto atiçam a história acusatória, 
ela é realçada como se fosse uma genuína prova da sua exatidão. 
 
    Os desencontros do texto ministerial, nesse âmbito, 
seguiram por todo o corpo da denúncia e do seu memorial, a tal ponto que a sua 
conjuntura se tornou ininteligível, nova venia. 

                                                        
32 O que se tornaria ainda mais verossímil por ter, segundo o delator, ocorrido 
realmente em época de campanha eleitoral: 
“Igayara – Foi logo em junho após ele ser eleito… em 2007... uma vez que nos 
encontramos, me parece que foi um café lá no Palácio e ele me disse se eu poderia 
legalizar uma sobra de campanha dele…” 
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    Não é por outro motivo que a fls. 96 (das alegações 
finais do parquet) pode-se ver um trecho exaltando a fartura da prova dos autos 
pela condenação dos réus33, algumas folhas depois de, como faria Procusto, ter 
reconhecido a dificuldade de formação dessa mesma prova no caso vertente34, 
para rogar por menor rigor no momento da análise dos elementos angariados na 
instrução.  

 

    A proposta blasé sugerida pelo Ministério Público 
Federal para explicar essa contradição choca, por sua indiferença aos ditames 
processuais e à vida das pessoas desafortunadamente envolvidas neste 
processo. Disse: 
 

“A solução mais razoável é reconhecer a dificuldade probatória e, 
tendo ela como pano de fundo, medir adequadamente o ônus da 
acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da 
defesa.” 
(fls. 96 das aludidas alegações finais) 

 
    O problema dessa moção é que a maior garantia do 
réu – e dos seus defensores – no processo criminal, é saber que a acusação 
precisa provar o que diz e apresentar elementos aptos e suficientes a embasar o 
seu pedido de condenação, e não que se baixe o limiar do onus probandi para 
que a fragilidade da prova seja esticada ao ponto do discurso acusatório, 
revertendo-se para o réu o dever de provar que a acusação está errada. 
 
    O acusado também tem, é bem verdade, de provar a 
versão apresentada em Juízo, como quer o artigo 179 do CPP, mas, antes disso, 
é o a acusador quem precisa provar a solidez da sua asserção, lógico. 
 
    Não se pode esperar que o princípio allegare sine 
probare et allegare paria sunt, reitor da teoria das provas, seja tão relegado 
apenas para satisfazer o ímpeto ministerial. 
 
    O mesmo já havia acontecido nestes autos e em 
outros processos dirigidos à pessoa do requerente com a sempre citada – e ainda 
pouco compreendida – teoria do domínio final do fato, sobretudo nos chamados 
white-collar crime. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
33 “Destacaremos dentre o enorme acervo probatório colhido, sem a pretensão de 
esgotar toda a oceânica prova produzida, trechos relevantes que fundamentam a 
acusação.”, escreveu o parquet. 
34 Fls. 52 das alegações finais da acusação. 
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    HANS WELZEL e CLAUS ROXIN (o primeiro, 
idealizador, e o segundo, sistematizador, do teorema) certamente se 
entristeceriam se vissem a forma trôpega como a sua doutrina foi mal entendida e 
mal aplicada entre nós, por parte dos operadores do Direito. É que, por aqui, ela 
acabou se  tornando o oposto do que se intentava para a sua prática e se verteu 
no “jeitinho brasileiro” para a falta de provas. Mas isto será melhor desenvolvido 
em capítulo à parte. 
 
    Exótica também foi a maneira como a prova indiciária 
foi tratada no caso. 
 
    As teorias Probabilística e Explanacionista35 na seara 
processual, deram o tom do texto parquetiano nesse tópico, que com isto tentou 
explicar o inexplicável: como uma verdade apodítica, como querem, precisa de 
mais de dez laudas para ser demonstrada?! 
 
    A prova da sua inconsistência, ao revés, é que fica 
desnudada, quando se precisa de tantas páginas para se apresentar algo exibido 
como óbvio.  
 
    Muito diferente do que se prometeu revelar ao longo 
de tantas palavras, o que ficou à mostra foi, de novo, a inaptidão do material 
fático-probatório do processo para a condenação do acusado, porque, indício, 
como diz a lei, é a 
 

“... circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o 
fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias” 
(artigo 239 do CPP) 

 
    A prova indiciária é, pois, nada mais que uma indução 
(rectius: dedução) que se faz a partir de algo provado, de um fato. 
 
    Tudo parte da natureza das premissas do silogismo 
formulado, para daí se extrair a conclusão, que pode ser de probabilidade ou de 
certeza, quanto ao fato circunstancial.  
 
    HELIO BASTOS TORNAGUI 36  já advertia para a 
diferença entre uma e outra: 
 

“O valor da prova indiciária é função da natureza da premissa 
maior e da certeza da menor. Quando a premissa maior é uma 
regra da experiência, como no primeiro dos exemplos citados 
acima, a conclusão é apenas provável. As leis experimentais 
admitem sempre alguma possibilidade de virem a ser 

                                                        
35 Ambas vistas hodiernamente com muita parcimônia nos seus próprios países de 
origem, dados os inúmeros casos de injustiça a que deram azo. 
36 Compêndio de Processo Penal, Vol. III, pp.949-950, José Konfino – Editor, 1967, Rio 
de Janeiro. 
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desmentidas. Há alguns anos atrás, por ex., era tida como 
infalível esta regra: toda gravidez é produto de relação sexual. Se, 
portanto, uma mulher estava grávida era certo que havia tido 
relação sexual com um homem (completa ou incompleta). Hoje, 
com  a inseminação artificial a regra teria de ser assim enunciada: 
toda gravidez é provavelmente resultado de uma relação carnal. E 
o fato de uma mulher estar prenha leva à conclusão de que 
provavelmente teve conjunção carnal. Quando, entretanto, a 
premissa maior é um princípio da razão, independente da 
experiência, imutável, como, por exemplo, o princípio da 
contradição: ‘nada pode ser e não ser ao mesmo temo’; a 
conclusão conduz à certeza absoluta, tudo dependendo somente 
do segundo elemento, a premissa menor, de que vou falar em 
seguida... o valor da prova indiciária, depende, portanto, em 
primeiro lugar, da natureza da premissa maior. Mas está 
condicionado, também, à certeza da menor. Esta se baseia no 
fato indiciário, no indício propriamente dito: no fato de a mulher 
estar grávida, no fato de que o suspeito estava no Japão no 
instante do crime, etc. Quanto mais certo, mais provado, esse 
fato, maior a certeza da conclusão.” 

 
    Com tudo isso, não se pode perder de vista que 
mesmo o indício real (com acerto das suas premissas e conclusão), só está 
habilitado a provar a circunstância ou as circunstâncias do fato. Nunca do próprio 
fato. 
 
    É TORNAGUI37 quem o afirma, novamente: 
 

“Como se vê do art. 239, a lei não considerou o indício idôneo 
para provar a existência do fato, mas apenas de suas 
circunstâncias. Primeiro, é preciso demonstrar, por outros meios, 
que houve a infração; depois, então, sim, é possível concluir, por 
indícios, acerca de circunstâncias de acidentes do crime.” 

 
    Mas aqui, alheio às lições doutrinais mais autorizadas 
sobre  a matéria, o Ministério Público quis, da prova de uma mera circunstância, 
intuir o todo, num estranho exercício de juízo presuntivo. 
 
    E nem mesmo a censura do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região quanto à inabilidade da prova indiciária para a condenação, em 
decisão recentíssima que ecoou em todo o Brasil, foi capaz de inibir esse 
comportamento ministerial.  
 

Mas é fato que, ao julgar a apelação do ex-tesoureiro 
do Partido dos Trabalhadores, JOÃO VACCARI NETO, outro condenado pelas 
mãos do Juiz Federal SERGIO MORO, em Curitiba, ficou registrado pelo 
Sodalício que a delação compensada não pode ser o único meio de prova a 
sustentar um decreto condenatório38. Confira-se: 

                                                        
37 Idem, ibidem, p. 948. 
38 O acusado foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, pelo mesmo 
juiz, com base exclusivamente em delação premiada. 
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“Quanto ao mais, acompanho o Revisor, absolvendo o réu diante 
de ausência de prova suficiente de dolo delitivo do acusado. Com 
efeito, conforme ressaltado por Sua Excelência, o órgão de 
acusação não se desincumbiu do ônus de produzir prova da 
corroboração das declarações prestadas pelos colaboradores. 
Não se ignora o fato de que os colaboradores PEDRO BARUSCO 
e EDUARDO HEMELINO LEITE afirmaram expressamente que 
JOÃO VACCARI  teria ciência acerca do esquema criminoso; 
nada obstante, como destacado pelo desembargador Leandro 
Paulsen, não foram apresentados pelo Ministério Público Federal 
elementos materiais que pudessem corroborar aquelas 
declarações, assim como não foram arroladas testemunhas que 
poderiam fortalecer a prova, como a apontada cunha de JOÃO 
VACCARI.”39 

 
E a sentença foi reformada para que o réu fosse 

absolvido. 
  
Os Pretórios brasileiros já haviam passado por 

semelhante situação ao final dos anos 1990. A Lei de Interceptação Telefônica 
(9.296/96) também deixou viciados os organismos estatais de investigação 
criminal, que, com a edição da norma, deixaram de buscar a prova na sua 
completude para se contentar unicamente às degravações feitas a partir das 
captações de sinais de áudio. 

 
Custou um pouco, mas atualmente são comuns os 

julgados que rechaçam o modo de investigação que se baseia exclusivamente 
com o produto das interceptações telefônicas.  

 
Exigem que o resultado da interceptação seja 

corroborado por, ao menos, alguns dos outros diversos meios de prova que a lei 
processual deixa à disposição dos práticos do Direito. 
    
    Dá-se o mesmo aqui, com única diferença: no caso em 
estudo o acusador só apresentou provas sobre indícios, porque não existem 
provas a respeito dos “fatos” que elencou no seu libelo. 
 
    Não se poderia mesmo provar o que não existe. 
 
    Por isso as tantas citações de autores estrangeiros na 
peça ministerial acerca da prova indiciária; para tentar suprir, com base em direito 
alienígena, a sua falta de elementos concretos à luz do Direito pátrio. 
 

                                                        
39 TRF4, 8ª Turma Julgadora, Apelação Criminal nº. 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, 
Rel. Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO. 
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    Até ao “bom senso” e à “lógica” 40  apelaram os 
acusadores, na esperança de que isto pudesse soar como, pelo menos, arremedo 
de prova, tal como buscaram fazer com os tais indícios. Sem sucesso, claro. 
 
    Não importa o nome que se dê à ideia ministerial, nem 
em que idioma. No vernáculo e no direito brasileiro, ela se chama “falta de 
provas”. Simples assim. 
 
    A Ação Penal nº. 470 (Caso Mensalão), julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal, ostentada como troféu pela acusação, não socorre o 
discurso acusatório da maneira como pretenderam os subscritores da peça ora 
respondida. 
 
    A Ação Penal 307 (Caso Collor), também provém do 
Órgão de Cúpula do Judiciário Federal e se amolda melhor ao quadro dos autos, 
e de nenhum modo a recenticidade daquela invalida os argumentos e o conteúdo 
desta última, notadamente no que se refere ao tipo da corrupção passiva tantas 
vezes imputado ao acusado. Eis a parte do acórdão que interessa a este 
fundamento. O Voto condutor é do Ministro ILMAR GALVÃO: 
 

“Preceitua o referido dispositivo: ‘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’. Como se vê, 
consiste a conduta típica do ilícito em o funcionário público 
solicitar ou receber a vantagem ou aceitar a promessa de recebê-
la.  
Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla, já que o tipo refere 
três modalidades de conduta (Damásio de Jesus, Comentários ao 
Código Penal, Saraiva, 1985, 1º vol., p. 214), cada uma delas 
configuradora do ilícito, apresentando a particularidade de que 
somente a primeira – solicitar – se realiza de modo unissubjetivo, 
exigindo que as outras duas – receber a vantagem e aceitar a 
promessa – o concurso necessário d, pelo menos, duas pessoas, 
não obstante a segunda deva responder, não pelo mesmo crime, 
como preconizado no art. 29, do Código penal, mas por crime 
diverso, no caso, o de corrupção ativa. 
Com efeito, segundo o magistério da doutrina (cf. Paulo José da 
Costa Jr., Comentários, vol. 3, p. 470), ‘das modalidades de 
corrupção passiva previstas em lei, ao menos duas, receber e 
aceitar, importam a bilateralidade da conduta.’... 
Na verdade, não obstante a opinião  sustentada, durante o 
julgamento da admissibilidade da denúncia, com o brilho e a 
inteligência de sempre, pelo eminente Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE – de que a existência de ato de ofício presidencial, 
oferecido ou esperado como contraprestação da vantagem 
econômica solicitada, oferecida ou recebida, parte do transplante 
de comentários adequados à lei penal italiana e à grande maioria 
das legislações estrangeiras, mas, data vênia, inadequadas à lei 
brasileira – a doutrina e a jurisprudência pátrias nunca 

                                                        
40 As expressões foram cunhadas no ultimo parágrafo de fls. 211, pelo Ministério 
Público Federal. 
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discreparam, e não discrepam, do entendimento de que a 
consumação do delito de corrupção passiva, se, de uma parte, 
prescinde da efetiva realização  do ato funcional correspondente, 
de oura, exige que a prática ou omissão deste tenha sido a causa 
da solicitação, do recebimento ou da aceitação da vantagem ou 
da promessa de vantagem indevida. 
É, com efeito, de Nélson Hungria, a lição – ditada com a 
autoridade que lhe confere não apenas a condição de um de 
nossos maiores penalistas, mas também a de ter integrado a 
comissão elaboradora do nosso Código Penal – de que, verbis: ‘A 
corrupção (corruption, bribery, Bestechung, coecho, corruzione), 
no seu tipo central, é a venalidade em torno da função pública, 
denominando-se passiva quando se tem em vista a conduta do 
funcionário corrompido, e ativa quando se considera a atuação do 
corruptor’ (Comentários, vol. IX, p. 365). 
Realmente, somente assim, é que se compreende, no contexto do 
tipo fundamental, a inserção, como modalidade delitiva, da 
solicitação ou recebimento de vantagem indevida ‘ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la’. Nessa última hipótese, é óbvio, 
não pode o corruptor passivo praticar ato funcional algum, mas 
pode, em razão do futuro retorno a ele, ou de sua próxima 
ocupação, empenhar a sua realização, como forma de garantir a 
vantagem indevida. 
É que no direito brasileiro, se excluiu a hipótese de punição, a 
título de corrupção passiva, das dádivas solicitadas ou recebidas, 
ou oferecidas e prometidas, assentando-se a corrupção, de modo 
real ou virtual, na existência de duas prestações recíprocas, a 
comporem um pseudo-sinalagma, que, no dizer do penalista luso 
Antônio Manuel de Almeida Costa, constitui o apanágio do 
suborno e consubstancia a lesão efetiva da ‘autonomia 
intencional’ do Estado, como bem jurídico tutelado pela norma 
que o sanciona. Conforme mostrou o eminente Raul Zaffaroni, no 
parecer que, sobre o tema, preparou para a defesa, existe uma 
corrente ibérica que se separou do resto da tradição clássica, 
majoritária, tradicional ou romana, que tipifica expressamente 
uma figura de aceitação de dádivas ou de presentes sem 
vinculação com ato ou omissão alguma do funcionário, que 
vulnera bem jurídico diverso, seja, a irreprochabilidade do 
funcionário ou a imagem ou credibilidade da administração, 
inexistindo qualquer razão histórica para pensar-se que o nosso 
Código de 1940 seguiu o exemplo espanhol, o que levaria a ter-se 
de admitir que, nesse caso, o Código brasileiro pune a aceitação 
de dádiva de modo muito mais grave que o Código Filipino, o 
qual, não obstante tivesse a fama de sangrento, se contentava 
com pena de multa. Por assim não entender é que, Heleno 
Fragoso (Lições de Direito Penal, vol. II, Forense, 1980, p. 438), 
que o crime de corrupção passiva ‘está na perspectiva de um ato 
de ofício, que à acusação cabe apontar na denúncia e demonstrar 
no curso do processo’, sendo indispensável que o agente tenha 
consciência de que recebe ou aceita retribuição por um ato 
funcional que já praticou ou deve praticar”... 
O professor Julio Fabbrini Mirabete, no lúcido parecer trazido aos 
autos pela defesa do primeiro acusado, afasta qualquer dúvida 
acerca da essencialidade, no crime do art. 317, caput, de que a 
vantagem indevida, solicitada, recebida ou prometida, esteja 
relacionada a um ato de ofício de competência do servidor 
público...” 
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E conclui o Ministro.: 
 
“Tenho portanto, nesse passo, a acusação por improcedente (art. 
386, inc. III do CPP) pelo duplo motivo por não haver qualquer 
referência, quer na denúncia, quer nos autos, acerca de 
vantagem solicitada ou recebida pelo primeiro acusado ou a ele 
prometida e de não haver sido sequer apontado ato de ofício que 
teria sido prometido ou praticado  pelo primeiro acusado em favor 
da VASP ou de qualquer outro interessado”41 
 

Aí se encontra a maior dificuldade da acusação para 
sustentar a sua tese de incidência do tipo penal do artigo 317 do CP. 

 

Não existe ato de ofício atrelado à suposta benesse 
solicitada ou recebida, não há a contraprestação do agente público essencial à 
configuração do delito em questão e, o principal, não se demonstrou no processo 
qual seria a vinculação entre um e outro. 

  
É a imputação que os latinistas chamariam de non 

liquet. 
 
16. entimema.  
 
Com essa disposição processual, não se poderia 

esperar nada diferente do que ocorreu no caso do ex-Governador; a acusação 
restou claudicante por oferecer como standard de condenação uma fórmula 
deficitária, em que as premissas do silogismo, que deveriam mostrar o êxito da 
sua conclusão, ficaram, se tanto, subentendidas.  

 
E assim, o que deveria ser provado, foi pressuposto, e 

a suposição, exibida como produto matemático, numa perversa ordem de 
raciocínio. 

 
É o que se passa a demonstrar, primeiro, com a 

imputação de corrupção. 
 
Neste passo, logo no primeiro parágrafo do capítulo 

numerado como 3.3.142 do memorial acusatório, vê-se a menção à propina que o 
acusado teria solicitado/recebido. Diz-se: 

 
“O quadro probatório comprovou seja através das colaborações, 
seja através de prova testemunhal, documental e ainda 
confissões, a conduta de SÉRGIO CABRAL e outros membros de 
sua organização criminosa, que tenham exercido cargos públicos 

                                                        
41 Sob a Revisão de ninguém menos que o Min. HOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, o 
julgamento foi assim concluído pelo Plenário do STF. 
42 Intitulado: SERGIO CABRAL; WILSON CARLOS; HUDSON BRAGA; CARLOS 
MIRANDA; JOSÉ ORLANDO RABELLO; LUIZ PAULO REIS e WAGNER JORDÃO – A 
SOLICITAÇÃO E O RECEBIMENTO DE PROPINA. – fls. 52 das alegações da acusação. 
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em sua gestão ou não, efetivamente solicitaram vantagem 
indevida consistente no pagamento de propina para que, no caso, 
a empreiteira Andrade Gutierrez e outras pudessem fazer parte do 
clube de construtoras que ganhariam os contratos de obras 
públicas do Estado do Rio de Janeiro” 

 
Duas inverdades: nem o quadro de provas mostrou o 

que afirmou o Ministério Publico Federal; nem a construtora ANDRADE 
GUTIERREZ (ou outra) teve benefícios com contratos que firmou com o Estado 
do Rio de Janeiro.  

 
É fato público e notório que a empresa ANDRADE 

GUTIERREZ simplesmente abandonou (desistiu) da obra do Arco Metropolitano 
alegando prejuízo, segundo as palavras do delator ROGÉRIO NORA DE SÁ, ex-
presidente da ANDRADE GUTIERREZ, em trecho reproduzido pela própria 
acusação (fls. 97 suas das alegações finais): 

 
“... o Arco Rodoviário que nós acabamos ... entramos mas 
declinamos posteriormente porque era uma obra que nós 
consideramos que não teríamos resultado.” 

 
    A dificuldade para a acusação, aí, passou a ser de 
explicar a coerência de uma empresa pagar uma propina mensal a quem quer 
que seja, para poder contratar com o serviço público (e, presumivelmente, se 
locupletar com isto), mas ter prejuízo com o que seria a sua contrapartida.  
 

No que concerne à obra de reforma do Maracanã, em 
sentido oposto do alegado pelo parquet, o que se colhe dos anexos do processo é 
que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou o custo 
da empreitada, não tendo vislumbrado qualquer irregularidade nesse contrato, o 
que prova não ter havido o superfaturamento empolgado pela imprensa e pelo 
Ministério Público Federal. 

 
Correção: todas as obras listadas na denúncia foram 

objeto de análise e aprovação tanto pelo TCE-RJ, quanto pelo Tribunal de 
Constas da União (TCU). E, em ambas as casas foram aprovadas unanimemente. 

 
As revisões, pelas Cortes contábeis, dessas mesmas 

obras no ano de 2016 tem explicação intuitiva. 
 
Foi nesse mesmo período que o ex-Presidente do 

TCE-RJ, JONAS LOPES DE CARVALHO, começou a fazer delações ao 
Ministério Público Federal sobre ditas irregularidades na instituição. 

 
Foi o que levou o Senhor Ministro FELIX FISCHER, do 

Superior Tribunal de Justiça, a afastar dos seus cargos cinco Conselheiros do 
TCE-RJ, restrição esta que permanece até hoje. 

 
Mas isso, relembre-se, só aconteceu em 2016. 
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Até lá, todas as obras que agora são objeto de 
inquirição já haviam sido examinadas e devidamente aprovadas pelo TCE-RJ e 
pelo TCU, como dito. E todas, em datas anteriores ao período da investigação do 
Sr. JONAS LOPES DE CARVALHO. 

 
A reforma do Maracanã se deu em 2013, a do Arco 

Metropolitano em 2014, a do PAC –Favelas desenvolveu-se entre 2010 e 2013, 
enfim, todas foram concluídas com chancelas dos órgãos fiscalizadores de obras 
e de finanças. 

 
Mais: é de ser lembrado que desde a assunção do 

Governo do estado pelo acusado, a regra era a de se submeter os editais de 
licitação à Corte Estadual de Contas para exame prévio da sua lisura e 
viabilidade, pelo que se torna risível falar-se em superfaturamento nessa senda. 
 

Em nenhum dos contratos questionados (PAC- 
Favelas, Arco Metropolitano, Maracanã, Metro de Copacabana e Mergulhão de 
Caxias), por fim, houve demonstração de superdimensionamento dos respectivos 
custos ou de indicação de obtenção de vantagem pelas empreiteiras, seja 
CARIOCA ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ ou qualquer outra. 
 

E a acusação seguiu sem lograr indicar qual seria o ato 
de ofício prometido pelo acusado às construtoras e, por isso, sem conseguir 
fechar o circuito da sua tese de corrupção passiva. 

 
Não foi por outra razão que precisou ir buscar na 

doutrina dos quatro cantos do mundo algum suporte para tentar explicar o que 
não consegue justificar sob a normativa do seu país. 

 
 16.1 reasonable doubt  
 
Anglicista, a petição ministerial tentou também se 

socorrer da velha parêmia dos países de língua inglesa traduzida por “dúvida 
razoável”.  

 
Mas não saiu como o previsto. 
 
 É famoso o caso Martin Vs. Ohio, julgado aos 

25/02/1987 na Suprema Corte Estadunidense, tido como emblemático na 
temática  da “dúvida razoável”. O caso era de homicídio: 

“De acordo com o Código revisado de Ohio (Código), o ônus de 
provar os elementos de uma infração penal pesa sobre a 
acusação, mas, para uma defesa afirmativa, o ônus da prova por 
uma preponderância da evidência é colocada no acusado. A 
autodefesa é uma defesa afirmativa segundo a lei de Ohio e, 
portanto, deve ser comprovada pelo arguido. O peticionário foi 
acusado por Ohio com assassinato agravado, que é definido 
como "propositadamente, e com cálculo prévio e design, 
causando a morte de outro". Ela arguiu a legítima defesa e 
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testemunhou que lá havia atirado e matado o seu marido quando 
ele veio atrás dela seguindo-se uma discussão durante a qual ele 
a atingiu. Quanto ao crime em si, o júri foi instruído (1) que, para 
condenar, deve achar, à luz de todas as provas, que cada um dos 
elementos do assassinato agravado foi provado pelo Estado além 
de qualquer dúvida razoável e que o ônus da prova com respeito 
a esses elementos não mudou; e (2) que, para encontrar a culpa, 
deve estar convencido de que nenhuma das provas, oferecidas 
pelo Estado ou pelo peticionário em conexão com seu argumento 
de autodefesa, levantou uma dúvida razoável de que ela havia 
matado seu marido, que ela tinha o propósito e a intenção 
específicos de causar sua morte, ou que ela tinha feito isso com o 
cálculo prévio e design. No entanto, quanto à autodefesa, o júri foi 
instruído para que pudesse absolver se achasse por uma 
preponderância da evidência de que o peticionário havia provado 
(1) que ela não havia precipitado o confronto com o marido; (2) 
que ela acreditava honestamente que ela estava em perigo 
iminente de morte ou grandes danos corporais e que seu único 
meio de fuga era usar a força; e (3) que ela tinha satisfeito todo o 
dever de recuar ou evitar o perigo. Ao chegar a sua decisão, o 
Supremo Tribunal do Estado baseou-se em Patterson c. New 
York, 432 US 197.” 43 - (Tradução livre) 

Mutatis mutandis, o que importa a este arrazoado é 
saber-se que o ônus de provar a tese de acusação é de quem exerce a 

                                                        

43 Processo nº. 85-6461. No original, está: ““Under the Ohio Revised Code (Code), the burden of 

proving the elements of a criminal offense is upon the prosecution, but, for an affirmative defense, 
the burden of proof by a preponderance of the evidence is placed on the accused. Self-defense is 

an affirmative defense under Ohio law and therefore must be proved by the 
defendant. Petitioner was charged by Ohio with aggravated murder, which is defined 
as "purposely, and with prior calculation and design, causing the death of another." 
She pleaded self-defense, and testified that she had shot and killed her husband when 
he came at her following an argument during which he had struck her. As to the crime 
itself, the jury was instructed (1) that, to convict, it must find, in light of all the 
evidence, that each of the elements of aggravated murder was proved by the State 
beyond reasonable doubt, and that the burden of proof with respect to those 
elements did not shift; and (2) that, to find guilt, it must be convinced that none of the 
evidence, whether offered by the State or by petitioner in connection with her self-
defense plea, raised a reasonable doubt that she had killed her husband, that she had 
the specific purpose and intent to cause his death, or that she had done so with prior 
calculation and design. However, as to self-defense, the jury was instructed that it 
could acquit if it found by a preponderance of the evidence that petitioner had proved 
(1) that she had not precipitated the confrontation with her husband; (2) that she 
honestly believed she was in imminent danger of death or great bodily harm and that 
her only means of escape was to use force; and (3) that she had satisfied any duty to 
retreat or avoid danger. In reaching its decision, the State Supreme Court relied on 
Patterson v. New York, 432 U.S. 197 
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prossecução processual, e não daquele que a suporta. A dúvida razoável segue, 
assim, sendo uma via processual para o alcance da decisão justa. 

O princípio in dubio pro reo o confirma e avisa que 
ainda não possui apenas valor histórico. Ao revés, está vivo e atuante. 

17. “Que maluquice é essa?”. 
 

O brado de angústia do acusado, que ecoou pela sala 
de audiências e pela imprensa nacional naquele 10/05/201744, chegou a merecer 
a admoestação do Juiz que presidia o ato, que o lembrou do seu dever de postura 
e comportamento durante o cerimonial judiciário. 

 
A repreensão deu a ideia da “guerra assimétrica” 

costumeiramente atribuída ao filósofo brasileiro OLAVO DE CARVALHO45, mas 
que, em verdade, remonta a Sun Tzu e sua conhecida Arte da Guerra, onde o 
termo foi criado. 

 
A balança ficou assim: de um lado, a exposição 

silenciosa da pessoa do acusado a epítetos que nenhum cidadão deveria ouvir 
(em processos ou fora deles) e, no outro canto, o seu dever de cuidado com o 
linguajar para não suscitar hipersensibilidades. 

 
    Isso sem mencionar-se o achincalhamento a que o 
acusado acaba sendo submetido diuturnamente, sempre incitado por hidrófobos 
populares e intelectuais de “orelha de livro”. 
 
    É o parti pris social do qual se falava no início desta 
peça (capítulo 1). 
 
    O desabafo do acusado, com isto, era tão inevitável 
quanto compreensível, mormente se se tem em linha de conta que foi uma 
reposta à pergunta sobre os tais 5%, que seriam cobrados de cada contrato de 
obras públicas pelo governo do Estado, durante a sua gestão.  

 
    De volta à exposição, é de se trabalhar os argumentos 
dos Dignos Procuradores da República que assinaram a petição do parquet, com 
relação ao tipo do artigo 317 do CP. 
 

                                                        
44 Processo nº. 0501853-22.2017.4.02.5101. 
45 O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, Editora Record, 17ª 
Edição, Rio de Janeiro, 2015: “Inspirada na Arte da Guerra de Sun-Tzu, a Guerra 
Assimétrica consiste em dar tacitamente a um dos lados beligerantes o direito 
absoluto de usar de todos os meios de ação, por mais vis e criminosos, explorando ao 
mesmo tempo como ardil estratégico os compromissos morais e legais que amarram 
as mãos do adversário”. 
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    Basicamente, foram as declarações dos delatores e os 
bilhetes apreendidos com o corréu LUIZ CARLOS BEZERRA, bem como a sua 
confissão. 
 
    São estes os três vetores da “prova” do cometimento 
do delito advogados pelo parquet. Mas não. 
 
    Entre os delatores e aderentes ouvidos na instrução, 
apenas um diz ter tido contato com o acusado e, mesmo assim, falseando a 
verdade: ROGÉRIO NORA DE SÁ. 
 
    Os demais, ALBERTO QUINTAES, CLÓVIS PRIMO, 
RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO e JOÃO MARCOS  DE ALMEIDA DA 
FONSECA, não tiveram contato com o defendendo e apontaram o indicador em 
outras direções, para outras pessoas. 
 
    Mas o depoimento de ROGERÍO NORÁ DE SÁ não é 
crível, nem confiável, como visto acima, e só pode ser explicado pelo seu temor 
de consequências processuais. 
 
    Com LUIZ CARLOS BEZERRA não foi diferente. Foi 
outra vítima de interpretações açodadas e seletivas. 
 
    Não se vê do seu interrogatório confissão de lavagem 
de ativos ou de corrupção. Nada disto. 
 
    Ele mesmo afirma que desconhecia a natureza da 
verba que alega ter transportado. Não disse que se tratava de propina para este 
ou aquele contrato, como se quis fazer crer. 
 
    Ao final do ato é que realmente acabou dizendo – em 
inquirição claramente condutora -  que “lavava” dinheiro para si mesmo, o que é 
uma contradictio in adjeto. 
     
    Como poderia LUIZ CARLOS BEZERRA “lavar” 
dinheiro em proveito próprio, se ao mesmo tempo afirma que soube da origem 
“ilícita” dos valores, que diz ter recolhido, pelos jornais?! 
 
    Os documentos juntados/apreendidos por BEZERRA 
da mesma forma, não tem o condão de induzir o raciocínio trilhado pela 
acusação. 
 
    A uma porque incompreensíveis. Depois, por não 
guardarem relação com provas de corroboração. 
 
    Trata-se de um simulacro de contabilidade que, de 
fato, não representa mais que anotações desordenadas no tempo e no espaço 
relacionadas a termos como disney, big, sony, fiel, apóstolo, ssone, etc. 



                                                                                                                                                                                   S  A  L  D  A  N  H  A    C  O  E  L  H  O 
                                                                                                                                 ______________________________________________________ 

                                                                                            ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 52 

 
    É preciso muita criatividade para daí se extrair algum 
embasamento de prova num processo criminal, ainda que o autor das inscrições 
tenha ligado os apelidos a pessoas de interesse para a investigação. 
 
    Como saber-se que as pessoas apontadas pelo corréu 
são realmente aquelas quem ele diz ser.   
 
    Não se poderia, mais uma vez, deixar-se a sorte dos 
réus e do presente processo à mercê das palavra e da memória do Sr. LUIZ 
CARLOS BEZERRA. 
 
    Era justamente dessa precipitação que o TRF4 
reclamava quando reformou a sentença para absolver o Sr. VACCARI NETO, 
relembre-se.  
 
    Por último, há de ser enfrentada a questão dos 
alegados 5%, que teriam sido recolhidos a pedido do ex-Governador de cada 
serviço de obras contratado com o Estado do Rio de Janeiro, no período em que 
foi Governador. 
 
     Nada mais descabido. 
 
    Para que não se perca de vista: 1) não houve 
superfaturamento, porque as obras foram todas conferidas e fiscalizadas pelos 
órgãos públicos de direito (estadual e federal), tendo o TCE-RJ visto até os 
respectivos editais de licitação antes de serem deflagrados os certames, além de 
ter chancelado as contas ao final de cada processo licitatório; 2) os contratos, 
basta a consulta aos feitos administrativos que acompanham os autos, não 
propiciaram lucro, senão prejuízos aos licitantes que se viram, em sua maioria, 
confessadamente frustrados com a evolução dos serviços e da correspondente 
remuneração e, 3) em nenhum momento dos autos foi provada – nem com a 
contabilidade esquizofrênica atribuída a CARLOS BEZERRA – o pagamento de  
5% de qualquer verba. Muito menos da forma como descrita por ALBERTO 
QUINTAES (fls. 117 das alegações do MPF), em 24 prestações. 
 
    É uma questão matemática. Somem-se todos os 
valores declinados pelos delatores e se os compare, individualmente ou em 
grupo, com os preços dos contratos licitados nas obras postas sob suspeição. Em 
nenhum deles se alcançará o montante de 5%. De nada. 
 
    Nem mesmo com a imaginada “mesada” de R$ 
350.000,00 que teria sido pago por empreiteiras, creia-se, na esperança de reavê-
los em contratos de obras futuras. Nem mesmo assim se chegaria aos 5% 
inventados pelos delatores, todos sabem o porquê. 
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    E nem, finalmente, se se considerasse o 1% que teria 
sido pago sob a epígrafe de taxa de oxigênio, segundo o delator ALBERTO 
QUINTAES, ao corréu WAGNER JORDÃO (volte-se a fls. 117 das alegações 
finais da acusação). 
 
    Esse percentual (5% ou 1%), alfim, não foi encontrado, 
não foi investigado, não foi apresentado. Foi apenas contado. E por pessoas que 
tinham todo o interesse em deixar suas histórias o mais atrativas possível para 
que o Ministério Público Federal se interessasse por elas e viabilizasse suas 
delações.     
   

18. a majorante de pena do delito de 
corrupção passiva (artigo 317, §1º do CP). 

 
Se não existe fundamento factível para a condenação 

pelo tipo do artigo 317, caput do CP, tampouco o haverá para o incremento pela 
causa especial de aumento de pena prevista pelo parágrafo 1º do dispositivo. 

 
Como em todos os outros pontos da imputação, o 

Ministério Público também não conseguiu provar aqui um só indicativo de atos de 
ofício efetivamente praticados ou retardados pelo ex-Governador. 

 
As obras ostentadas pelo Ministério Público, já se viu, 

não podem ter sido objeto da barganha imaginada por seus detratores (delatores), 
pela singela razão de estar provado que não houve superfaturamento dos seus 
custos e nenhuma empresa lucrou ou obteve benefícios (lucros) com a sua 
realização. 

 
O aumento da pena pela parte do artigo 327, §2º do 

CP, é, de longe, a mais aberrante proposta ministerial quanto ao assunto pena. 
 
Quando nem o liame subjetivo entre a conduta do 

acusado e o resultado típico se conseguiu provar, não se pode conceber que 
sequer seja cogitado a exasperação da matemática apenativa pelo fundamento 
de exercício da função de direção. 

 
Ademais, a medida é colidente com o pedido de 

aplicação da circunstância agravante genérica (da liderança e organização das 
tarefas, artigo, 62, I do CP) pleiteada pelo Ministério Público Federal na mesma 
peça, por implicar em indisfarçável bis in idem. 

 

Ou a pena é ampliada por conta da circunstância 
genérica ou em virtude da causa especial de aumento, já que, em última análise, 
ambas pressupõem o acréscimo pela posição de comando. Só não se diga que 
as duas podem recair sobre o mesmo fato porque isto não é correto, nem jurídico. 
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19. Lavagem de ativos 
 

Quanto ao branqueamento de capitais, disse o 
Ministério Público Federal que o acusado teria agido por pessoas interpostas, 
mediante a aquisição de bens (joias e bens de outra natureza) e pela simulação 
de prestação de serviços. 

 
    Mas são apenas novos equívocos, com as desculpas 
devidas. 
 
    Comece-se logo pelo episódio envolvendo a relação 
profissional entre o Sr. CARLOS BORGES e a esposa do acusado, Sra. 
ADRIANA ANCELMO, na condição de advogada por ele contratada. 
 
    Segundo a acusação, ADRIANA ANCELMO teria sido 
usada por seu esposo para lavar dinheiro através de simulacro de contrato de 
serviços advocatícios. 
     
    Mas o próprio Sr. CARLOS BORGES desmente essa 
tese, quando declara em seu interrogatório que contratou a advogada para 
trabalhar em três ou quatro processo, pelos quais foi paga. 
 
    Esclareceu ainda que ela só atuou nas causas de 
maneira mais efetiva porque foi obstada a pedido do outro advogado de CARLSO 
BORGES, que disse só poder ingressar na causa se atuasse sozinho. 
 
    Tudo isso foi explicado a V.Exa. e ao parquet de viva 
voz em plena audiência: 
 
“Eu basicamente disse que ela não participou. Então neste processo ela foi 
impedida de participar pelo advogado. Tiveram outros processos que ela não 
participou na segunda etapa, ou seja, na etapa decisiva. Fizemos a parte 
administrativa e ela não entrou na parte final. Então, quer dizer, o que eu 
comentei na Polícia Federal foi que ela não tinha tido sucesso (...) Não teve 
serviços, não teve sucesso. Eu falei serviço.” 
 
     E ao questionamento do Juízo, ainda completou: 
 

“Teve esse primeiro processo em Brasília que o advogado disse 
que não se sentia à vontade trabalhando. Nos outros três ela 
trabalhou.” –  

 
    “O senhor combinou também o valor do contrato com o 
senhor SERGIO CABRAL?”, insistiu V.Exa. Ao que ele respondeu:  
 

“Não. Com ele não. Combinei com ela.” 
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    E prosseguiu: 
 

“Eu contratei ela, porém o advogado de Brasília disse que não 
gostaria de ter ninguém trabalhando junto com ele. Ele era o 
advogado anteriormente contratado. Eu contratei, digamos assim, 
um reforço no assunto e ele disse que não poderia aceitar (...) 
Então eu senti que não tinha como pedir a devolução ou fazer 
revogar o que eu havia combinado, contratado.” (vide fls. 195-
197 das alegações finais do parquet) 

 
    O inconformismo do representante do Ministério 
Público Federal, ao que se pode ver, deve-se aos valores cobrados em razão da 
quantidade dos serviços que seriam prestados.  
 
    Mas é fato que ADRIANA ANCELMO foi contratada 
como advogada e cobrou o valor que entendeu compatível com o trabalho que 
faria, considerando, claro, fatores como distância, conteúdo econômico da causa, 
tempo despendido, etc. 
 
    Em nada muda esse quadro se a indicação foi feita 
pelo peticionário ou por outra pessoa. Por isto mesmo o próprio Sr. CARLOS 
BORGES informou que nada tratou com SERGIO CABRAL sobre o contrato, mas 
sim com a sua esposa, a advogada ADRIANA ANCELMO. 
 
    Onde o crime? 
 
    E se havia alguma irregularidade no pacto, cuidar-se-ia 
de uma pendenga a ser resolvida no foro civil; nunca no criminal. 
 
    O próprio Código de Ética da OAB, no seu artigo 36, 
autoriza o advogado a estipular seus honorários de acordo com os critérios de: 
 

“I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das 
questões versadas; 
II – o trabalho e o tempo necessários; 
III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em 
outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; 
IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o 
proveito para ele resultante do serviço profissional. 
V – omissis ... 
VI – o lugar da prestação dos serviços fora ou não do domicílio do 
advogado; 
VI – a competência e o renome do profissional” 

     
    Cuida-se de um contrato que, por isto mesmo, fica a 
cargo das partes moldá-lo segundo a conveniência de cada qual, em busca do 
resultado para um, e a remuneração, para o outro. 
 
    A única hipótese de se dar guarida ao argumento 
ministerial, seria a inexistência da origem do contrato de honorários advocatícios 
(as causas). 



                                                                                                                                                                                   S  A  L  D  A  N  H  A    C  O  E  L  H  O 
                                                                                                                                 ______________________________________________________ 

                                                                                            ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 56 

 
    Mas ela existe e as demandas foram, todas, 
identificadas e informadas ao Juízo. 
 
    Ao lado disso, volte-se ao interrogatório de LUIZ 
ALEXANDRE IGAYARA, sócio da REGINAVES, para se conferir que as suas 
palavras não tiveram a conotação que lhe emprestou a I. Procuradoria da 
República. 
 
    A fls. 190 das alegações acusatórias há outra 
conclusão sem amparo na prova. 
 
    A peça chega ao chiste, citando: “para bom 
entendedor, pingo é letra”. 
 
    Os dois estão errados: o ditado e o raciocínio, venia 
que se pede. 
 
    Como já dito tantas vezes ao longo deste texto, 
conclusões estancadas de elementos probatórios, ainda que se apresentem como 
fruto da experiência pessoal do exegeta, não se prestam à prova da prática de um 
crime.  

 
Um pingo só se parece com uma letra para quem quer 

vê-lo assim, mas no plano processual, um ponto permanecerá sendo um ponto, 
até que uma prova autorize outra interpretação. 

 
Ademais, quem vê uma letra onde existe um ponto, ou 

tem visão estrábica ou mal intencionada. 
 
    Agora, as joias. 
 
    “Quem lava dinheiro comprando joias?”, exclamou o 
acusado em outro ponto do seu interrogatório compartilhado para estes autos. 
 
    A fls. 183 do arrazoado ministerial se vê, mais uma 
vez, o pensamento puramente sensitivo sobre os fatos. Disse a acusação:  
 

“... CARLOS MIRANDA esteve presente por alguns minutos com 
Maria Trotta, tempo suficiente para realizar uma entrega (de 
dinheiro) por um operador financeiro. Certamente, em tal tempo 
não seria possível a visita de um cliente interessado em escolher 
joias”. 

 
    Perceba-se que até o tempo de permanência de um 
réu numa loja, foi motivo para conjeturas sobre delitos pela acusação, mas, 
novamente, sem apresentar nada mais do que uma elucubração. 
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    E foi assim o tempo todo; o Ministério Público Federal, 
fazendo verdadeira ginastica semântica e interpretativa para tentar fazer com que 
todos enxerguem num ponto, uma letra. 
 
      Tornando-se à pergunta do acusado que inaugurou 
este tópico, autêntica sua indignação. 
 
    Quem compra joias, de qualquer valor, e as usa, em 
nenhuma civilização estará tentando ocultar ou escamotear o seu poder 
aquisitivo. Quando muito - diria o juiz tido como suspeito no inicio deste petitório - 
estaria ostentando, até porque as joias refletem o seu valor de custo. 
 
    Isso é tanto verdadeiro, que o próprio Ministério 
Público Federal reconheceu a coincidência (aproximada) entre as datas de 
aquisição de algumas joias pelo acusado e algumas datas festivas. 
 

20. o concurso de agentes e a teoria do domínio 
do fato empolgada pelo MPF. 
 

     Um mau vezo da doutrina teutônica do domínio final do 
fato já foi adiantado em outro tópico destas razões. 
 

 Pretende o Ministério Público Federal, fazer com que 
o acusado responda por todas as condutas que narrou em sua denúncia, louvado 
exclusivamente no Teorema de WELZEL e ROXIN. 
 

Do alto da sua construção, a acusação apregoa que 
SERGIO CABRAL é o responsável por todas as condutas que se atribuiu aos 
demais réus, pelo tão só fato de ter ocupado a cadeira de Chefe do Executivo 
Estadual, entretanto, quando se mira de perto a proposta ministerial, não se 
encontra mais que malabares tecnicistas e esperança. De concreto mesmo, nada 
se apresenta. 
 

Outrossim, a teoria do domínio final do fato não pode 
ser empregada – e nem foi criada para isto – ao ponto de deixar o réu refém da 
sua condição profissional/social. 
 

Em nenhum país deste mundo, o chefe de um Poder 
(Legislativo, Executivo ou Judiciário), poderia ter o controle sobre tudo e sobre 
todos, como almejado, no caso do réu, pelo parquet. Nem que o quisesse.  
 

Quando CLAUS ROXIN apresentou a sua tese de 
cátedra à Universidade de Munich sobre o tema, certamente não imaginava que 
sua proposição sobre a teoria do domínio do fato, fosse deturpada ao ponto em 
que se chegou nestes autos. 
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Por isso é bom recordar-se a proposta originária de 
HANZ WELZEL, um dos pais da teoria, citado por Günther Jacobs46:   

 
“Welzel parte de la accion como acto final y atribuye la autoria al 
participe que configura el hecho mediante su volutand, que rige la 
realización conforme a un plan. Configurador es quien sobre la 
base de su voluntad – no necessariamente libre – ejecuta el hecho 
o complementa, como co-titular de una decisión común, mediante 
uma aportación (no necessariamente mediante uma acción 
ejecutiva), las aportaciones al hecho de los demás hasta forma un 
hecho unitário (domínio común del hecho en la coautoría). Esta 
teoria conecta con la primeira teoria subjetiva del Reichsgericht, 
pero complementa la voluntad de autor con un aspecto objetivo, la 
(co-) configuración del hecho.” 

 
    O texto deixa ver o real escopo da teoria, que é 
alcançar-se a responsabilidade penal daquele que, embora distante fisicamente 
dos atos executórios do delito, tem-no como produto de obra sua, isto é, como 
algo que está sob o seu absoluto controle e para o qual contribui de maneira 
essencial. 
 
    Nesse escólio não há espaço para atribuição de 
responsabilidade sem um elemento concreto que vincule a conduta própria do 
detentor do domínio do fato, ao resultado típico.  
 

Muito diferente da hipótese dos autos, em que o 
Ministério Público Federal, sem qualquer resquício de conduta concretamente 
demonstrada, intenta preencher o verbo-núcleo do tipo independentemente da 
prova material de que o acusado agiu de forma criminosa.    
 

21. A ORCRIM47 imaginada pelos acusadores. 
 

Pelo mesmo motivo não há falar-se em associação 
criminosa. 

 
O vínculo idealizado entre os codenunciados pela teia 

acusatória, nunca existiu. 
 
Não se nega a relação eventual de amizade entre o 

acusado e um ou outro corréu, ressalvada, naturalmente, a sua esposa. 
 
 Mas daí a se cogitar de uma organização criminosa 

entre eles, vai uma distância férrea. 
 
O defendendo, reprise-se, não detinha o controle pleno 

sobre aqueles que o cercavam e não pode responder, nem em tese, por condutas 

                                                        
46  Derecho Penal, Parte General, Fundamentos y Teoría de la Imputación, p. 740, 
Marcial Pons Ediciones Juridicas S.A., 1997, Madrid. 
47 Organização criminosa. 
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de terceiros com as quais não aquiesceu expressamente, sejam de natureza 
criminal ou não. 

 
No processo em destaque, não há uma só linha que 

infirme o fato de que não existe prova – uma sequer – de que o acusado tenha 
agido em conluio com qualquer pessoa para a prática de crimes. 

 
Tudo é presunção e feito sob os moldes do “só pode 

ser” ou do “provavelmente é”, mas nada se demonstrou efetivamente sobre a 
imputação ou se provou nesse sentido. 

 
Ninguém, absolutamente ninguém, se atreveu a falar o 

contrário disto. Nem mesmo os delatores, que se limitaram a apontar nomes de 
pessoas que eles supunham falar em nome do ex-Governador. 

 
    Afora isto, nada. Nenhum elemento de prova foi 
produzido no sentido da tese acusatória de que o acusado tomava parte em 
esquema criminoso ou estivesse associado a qualquer um para a prática de 
delitos. 
 

22. os proventos e os meios de subsistência 
de SERGIO CABRAL. 

 
Para que não haja dúvidas sobre isso, deve se registrar 

que o requerente dispunha de meios de vida independente da sua vida partidária. 
 
Os documentos acostados a esta petição (auditorias 

contábeis procedidas pela prestigiosa empresa de contabilidade PrimeGlobal), 
bem demonstram a criação e a evolução do capital social da empresa que o 
denunciado assumiu, ainda no ano de 2015, mesma época em que comunicou 
aos famigerados irmãos CHEBAR, a ultimação da sua carreira politica e sua 
opção pelo empreendedorismo na iniciativa privada. 

 
A documentação que escolta esta peça faz prova de 

que, diferente do “negócio de fachada” imaginado pelo MPF, a empresa do 
acusado funcionava e possuía atuação intensa no seu segmento, tendo como 
clientes conhecida rede de televisão e uma famosa marca de fabricação de 
vestuário. 

 
Foi assim que a OBJETIVA, pessoa jurídica de 

titularidade do réu, alcançou seu espaço no mercado e conseguiu se suster 
mesmo no período de acentuada crise econômico-financeira no país e no Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
Com isso, põe-se por terra o discurso acusatório de 

que o denunciado vivia de ilícitos ou apenas de sobras de campanha. 
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Uma olhadela nas mensagens eletrônicas e no quadro 

de receitas constantes dos relatórios anexos, é o que basta para se concluir que o 
acusado não só teve sucesso como gestor público, como se revelou empresário 
de gabarito também na seara privada. 

 
23. O concurso de crimes. Crime único e 

crime continuado. 
 

A própria literalidade das razões ministeriais 
desautoriza a postulação de aplicação da continuidade delitiva na espécie (artigo 
71 do CP). 

 
Em verdade, caso acolhida a tese acusatória – o que 

nem o amor ao debate poderia admitir – o caso não seria de crime continuado, 
como se propôs, mas, de delito único, em cada categoria de delitos. 

 
 Observe-se que mesmo na narrativa acusatória as 

condutas são unas, apesar de desdobradas em vários atos, porém, são atos de 
uma mesma conduta. 

 
Do contrário, se teria de entender, como fez o parquet, 

que aquele que faz uma compra parcelada através de cheques sem provisão de 
fundos, cometerá tantos delitos quantos forem os títulos de crédito emitidos, o que 
é absurdo. 

 
Mas foi assim que pensou o MPF quando quantificou 

as imputações segundo o número de parcelas que teriam sido recebidas pelos 
corréus. 
 
    Contudo, como é sabido, nesses casos o crime é 
inegavelmente único que porque os desdobramentos são todos frutos de um só 
atuar, como é o correto. 
 

24. O pedido. 
 

Tudo posto, pede-se o acolhimento das preliminares 
acima desenvolvidas, na forma da postulação. 

 
Vencidas as questões que impedem o conhecimento 

do mérito da causa, pugna-se pela absolvição do peticionário pela ausência de 
prova das condutas que lhe foram imputadas. 

 
Subsidiariamente, requer-se, caso condenado o 

acusado, o reconhecimento de crime único em cada grupo de condutas apontado 
na denúncia (corrupção, lavagem de ativos e pertença a organização criminosa), 
com a eleição de regime prisional aberto ou, no máximo semiaberto, para o 
cumprimento da pena. 
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Por fim, pede-se a aplicação do instituto do crime 

continuado ao requerente, com a modulação da pena que lhe for imposta, para 
que seja ajustada ao caso concreto, adotando-se, em caso de condenação, o 
regime aberto (ou semiaberto) para o início do cumprimento da pena. 

 
 
 
Rio de Janeiro 21 de agosto de 2017. 
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