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Processo nº 5024266-70.2017.4.04.7000 

 

    

 

MÁRCIO DE ALMEIDA FERREIRA, nos 

autos do processo em referência, relativo à ação penal a que, juntamente 

com Outros, responde perante este r. Juízo, vem respeitosamente a V. Exa., 

por seu advogado, requerer a  

 

revogação de sua prisão 

preventiva 

 

pelos seguintes motivos: 

 

Este r. Juízo, no curso da investigação 

preliminar, decretou a prisão temporária do Requerente pelo prazo de cinco 

dias. Após este período, o MPF formulou pedido de prisão preventiva do 

acusado Márcio de Almeida Ferreira, o que foi acolhido por este r. Juízo.  

 

O Requerente encontra-se, então, preso desde 

o dia 04.05.17, tendo permanecido acautelado na sede da Polícia Federal de 

Curitiba/PR, estando atualmente no Complexo Médico Penal. A prisão do 

ora acusado se prolonga por quase três meses. 
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Na data de ontem (31.07.17), realizou-se na 

sede deste r. Juízo a prova de acusação, tendo sido inquiridas todas as 

testemunhas arroladas na denúncia: Eduardo Costa Vaz Musa, Ricardo 

Pernambuco Backheuser, Paulo Roberto Dalmazzo e Rogério Santos de 

Araújo. 

 

Porém, nenhuma delas confirmou os 

termos da denúncia no que tange ao Requerente Márcio de Almeida 

Ferreira. Muito ao contrário. Todos foram unanimes em afirmar que 

desconhecem qualquer prática delitiva ou a ocorrência de fatos ilícitos 

envolvendo o ora acusado. 

 

Eduardo Costa Vaz Musa, o primeiro a ser 

inquirido, afirmou peremptoriamente que conhece o acusado Márcio de 

Almeida Ferreira, mas desconhece qualquer atividade ilícita por ele 

desempenhada. Esta afirmação se deu, frise-se, após pergunta deste r. Juízo. 

E lembre-se que se trata de colaborador que ocupou uma das gerências da 

Petrobrás, com vasto histórico de atividades ilícitas no âmbito da estatal, 

conhecedor de inúmeras fraudes internas, acordos com empreiteiros, 

recebimentos de valores consistente em vantagem indevida no Brasil e no 

exterior, entre outras condutas criminosas. Essa testemunha abordou o 

episódio de pagamento envolvendo o delator Edison Krummenauer, 

descrito na denúncia, mas afirmou desconhecer qualquer fato em toda sua 

vida de Petrobrás que sugerisse eventual conduta criminosa por parte de 

Márcio de Almeida Ferreira.  

 

Ricardo Pernambuco Backheuser, por sua vez, 

afirmou que desconhece o acusado Márcio de Almeida Ferreira. 

Obviamente, se desconhece o acusado, também não sabe de qualquer ato 

ilícito por ele praticado. O mesmo se deu em relação ao colaborador Paulo 

Roberto Dalmazzo que, de igual modo, afirmou desconhecer Márcio de 

Almeida Ferreira, e consequentemente, qualquer ato que desabonasse sua 

conduta. Esclareceu ainda questão importante sobre erro da denúncia que 

incluiu o ora acusado no fato relativo à obra do TRBA – Terminal de 

Regaseificação da Bahia, vencida pela Andrade Gutierres em consórcio com 

a Carioca Engenharia. A referida testemunha afirmou que as reuniões desse 
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projeto (TRBA) se deram com o engenheiro e gerente Maurício Guedes, e 

que Márcio não participou de qualquer reunião relativa a esta obra. 

 

E, por fim, o colaborador Rogério Santos de 

Araújo, executivo da Odebrecht, ouvido perante este r. Juízo afirmou 

desconhecer qualquer ato ilícito relacionado ao acusado Márcio de Almeida 

Ferreira. Afirmou conhecer o acusado, mas não ter ciência de qualquer 

conduta criminosa por ele desenvolvida no âmbito da Petrobrás. E, aliás, 

deve-se considerar que o executivo ouvido como testemunha é protagonista 

de uma vida profissional lastimável, tendo afirmado que a atividade no 

âmbito da Petrobrás era notória pela corrupção “sistêmica”, endossada por 

ele obviamente. Mas, a despeito disso, o executivo de uma das principais 

empreiteiras que prestou serviços à Petrobrás não conhece um único ato 

sequer que envolvesse o acusado Márcio de Almeida Ferreira. A 

testemunha esclareceu que, embora tenha mencionado ser o acusado 

próximo aos representantes da LIDERROLL e de outro sujeito citado em 

seu depoimento policial, estas relações não sugerem qualquer atividade 

ilícita por parte do ora acusado. 

 

Destarte, diante do novo quadro fático 

desenvolvido com a realização da prova de acusação, já encerrada, com 

inquirição de todas as testemunhas arroladas na denúncia, não houve uma 

única menção a qualquer atividade ilícita supostamente praticada pelo 

acusado Márcio de Almeida Ferreira, e, de igual modo, não restou 

confirmada a versão narrada na denúncia, esvaziando-se, assim, a 

necessidade de manutenção da custódia cautelar. 

 

As medidas alternativas à prisão estabelecidas 

no artigo 319, CPP, são plenamente capazes de garantir o vínculo do 

acusado com o processo e garantir a aplicação da lei penal e a ordem 

pública, afigurando-se extremamente desnecessária a prisão preventiva do 

acusado, que conta com setenta e dois anos de idade, e é portador de 

Diabetes Mellitus tipo 2, que impõe o uso de medicações e leucopenia 

secundária, conforme atestado médico já acostado aos autos. 
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Face ao exposto, diante da alteração do quadro 

fático, justifica-se o presente pedido de liberdade, pugnando-se, assim, pela 

revogação da prisão preventiva do acusado Márcio de Almeida Ferreira, 

podendo este r. Juízo aplicar qualquer medida cautelar prevista no artigo 

319, CPP. 

 

P. deferimento. 

 

 

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2017. 
                                
 
 

Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma 
OAB/RJ 130.730 

 


