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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR – DR. SÉRGIO FERNANDO MORO.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ação Penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000 
 
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, 

devidamente qualificado nos autos da ação penal numerada em epígrafe, vem, 
respeitosamente, perante V. Exa., através de seus advogados ao final assinados 
(PROC2), apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, nos termos do art. 396-A do 
Código de Processo Penal, pelos fundamentos a seguir expostos. 

 
 

1. BREVE RELATO DOS FATOS E DO PROCESSO. 
 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia (evento 01) 
contra Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, 
Aldemir Bendine, André Gustavo Vieira da Silva, Antônio Carlos Vieira da Silva 
Júnior e Álvaro José Galliez Novis, pela suposta prática de crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação de infrações 
penais.   

 
Especificamente em relação ao Requerente, o MPF requereu a 

condenação pelos tipos penas de corrupção passiva (arts. 317 c/c 327, §2º, ambos 
do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98), pertinência à 
organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e embaraço à 
investigação de infrações penais (art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013). 

 
A presente investigação foi instaurada para a apurar o conteúdo 

dos termos de colaboração de executivos da Odebrecht, especificamente (I) TC nº 
36, de Marcelo Bahia Odebrecht e (II) TC nº 01 e 02, de Fernando Luiz Ayres da 
Cunha Santos Reis, cuja homologação foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal 
e deu origem à Pet 6646/STF.  

 
Atendendo a pedido da Procuradoria Geral da República, o 

Exmo. Ministro Edson Fachin remeteu os autos a esse Juízo, por observar conexão 
com os fatos abarcados pela Operação Lava Jato e, ato contínuo, o processo foi 
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autuado nesta primeira instância como Representação Criminal nº 5022683-
50.2017.4.04.7000.  

 
Mediante requerimento do MPF e autorização deste Juízo, 

foram cumpridas diversas medidas cautelares investigativas, até a deflagração da fase 
ostensiva das apurações, denominada de “Operação Cobra”1. À ocasião, o 
Requerente teve sua prisão temporária decretada e posteriormente convertida em 
prisão preventiva, e os pedidos de revogação da cautelar extrema foram denegados 
por este Juízo, reiterando os argumentos invocados pelo decreto inicial2.   

 
Voltando à a exordial acusatória, o MPF narra que o 

Requerente, de modo voluntário e consciente e em unidade de desígnios com os 
denunciados Aldemir Bendine e André Gustavo Vieira, teria solicitado vantagem 
indevida de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, em razão da função de Presidente 
da Petrobrás exercida por Aldemir Bendine (Fato 02). 

 
Mais especificamente em relação a Antônio Carlos, o parquet 

afirma que sua participação consistiria na disponibilização de um apartamento, 
alugado em seu nome, para garantir o recebimento dos valores ilícitos pagos pelo 
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, supostamente destinados a Aldemir 
Bendine. 

 
Quanto às imputações de prática de lavagem de dinheiro (Fatos 

04, 05 e 06), o Ministério Público Federal aponta que o Requerente e seu irmão, o 
denunciado André Gustavo, seriam operadores financeiros e teriam atuado para 
garantir o recebimento de vantagens indevidas em favor de Aldemir Bendine, através 
das seguintes condutas, supostamente de branqueamento de capitais:  

 
I. Ajuste com André Gustavo, no sentido de oferecer flat por ele alugado em São 

Paulo para que os valores pagos pela Odebrecht fossem recebidos, bem como o 
repasse das senhas a Marcelo Casimiro (Fato 04); 

II. Efetuar ligações à empresa Circus Turismo Ltda., para acertar pagamento de viagem 
de Aldemir Bendine, como forma de ocultar os valores ilicitamente recebidos (Fato 
05); 

III. Participação na retificação de imposto de renda de seu irmão, André Gustavo, para 
dissimular a origem dos recursos (Fato 06). 

 
A denúncia ainda afirma que o Requerente, junto com os 

denunciados Aldemir Bendine e André Gustavo, teria aderido a uma organização 
criminosa preexistente no bojo da empresa Odebrecht, atuando para obter vantagem 
indevida e, em contrapartida, garantir interesses da empreiteira perante a Petrobrás 
(Fato 07), conforme o conhecido contexto da Operação Lava Jato.  

                                           
1 Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.7000, eventos 1 e 4. 
2 Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.7000, eventos 88, 113, 114 e 119. 
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Finalmente, a exordial imputa ao Requerente, em suposto ajuste 
com Aldemir Bendine e André Gustavo, a prática de ato de embaraço à investigação 
dos fatos relacionados à prática de infrações penais, em razão da juntada de 
documentos supostamente falsos na Pet nº 6646/STF. 
 

Em 24.08.2017, este Juízo recebeu a denúncia oferecida (evento 
03) e determinou a citação dos acusados para oferecerem resposta à acusação, no 
prazo de 10 dias. 

 
O Requerente foi citado em 28.08.2017, conforme consta no 

mandado cumprido e juntado no evento 33 dos presentes autos. Todavia, em virtude 
do feriado nacional de 7 de setembro (independência do Brasil) e do feriado 
municipal de 8 de setembro (dia de Nossa Senhora da Luz – Lei Municipal nº 
3015/1967), o prazo de apresentação da presente defesa restou prorrogado para o 
dia 11 de setembro. 

 
Em síntese, é o que cumpre relatar. 
 
 

2. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 
PRESENTE AÇÃO PENAL. NARRATIVA MINISTERIAL FALHA EM 
RELAÇÃO AO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE STANDARD MÍNIMO 
DE PROVAS DE AUTORIA.  
 

Ao indicar os delitos em que o Requerente teria participado, a 
denúncia do Ministério Público Federal se mostra flagrantemente inepta formal e 
materialmente, por não descrever a efetiva contribuição do acusado nos supostos 
crimes, nem apresentar quais elementos probatórios confeririam subsídios à narrativa 
ministerial. 

 
Desta forma, conforme já se manifestou o STJ, “verificada, 

após a apresentação das defesas preliminares, a inépcia da exordial acusatória 
pela ausência da descrição individualizada das condutas de cada denunciado, 
ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia, quer por permissão legal, 
quer por uma questão de coerência com os anseios do legislador, impulsionadores da reforma do 
Código Adjetivo Penal, tendentes a um processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do 
Código de Processo Penal”3.   

 
Em muitas ocasiões ao longo da Operação Lava Jato, as defesas 

argumentam que determinados fatos foram oriundos exclusivamente da palavra de 
delatores. No presente caso, a situação do Requerente se mostra ainda mais grave: a 
denúncia lhe imputa participação em suposta negociação de propina e no posterior 

                                           
3 AgRg no AREsp 82199, 5ª Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, julgado em 17.12.13   
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pagamento e lavagem de valores de vantagem indevida sem que Antônio Carlos 
tenha sequer sido citado nas colaborações premiadas que inauguraram as 
investigações, nem se tenha estabelecido qualquer relação entre ele e os 
supostos corrompidos/corruptores.   

  
Uma simples leitura da exordial evidencia que o nome de 

Antônio Carlos é sempre citado em conjunto com os denunciados André Gustavo e 
Aldemir Bendine, sem descrição da sua participação, de forma individualizada, na 
prática dos supostos delitos.  

 
As menções são evasivas, sem definição de local e data, 

invariavelmente em conjunto com alguns dos corréus e sem qualquer detalhamento 
de condutas e o modo como ele teria contribuído para os supostos delitos. Na 
verdade, o MPF busca justificar a inclusão do Requerente na denúncia com base em 
sua relação familiar com André Gustavo, imputando-lhe, sem provas, participação 
em condutas supostamente praticadas por seu irmão, independentemente de serem 
reputadas lícitas ou ilícitas ao final do processo.  

 
Portanto, sem descrever condutas específicas e na contramão 

das provas dos autos, a figura do Requerente é trazida como uma “extensão” de 
André Gustavo ao longo da denúncia, como se fosse possível atribuir 
responsabilização penal em decorrência da atuação exclusiva de outrem. 

 
Observe-se que, mesmo após uma série de medidas 

investigativas realizadas (dentre quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário 
etc.), a vinculação acrítica do Requerente nas condutas de André Gustavo foi a única 
forma encontrada pelo parquet para vinculá-lo aos presentes autos.  

 
O parquet, portanto, não relacionou provas de seu 

engajamento, de maneira individual, consciente e ativa, nos fatos 
supostamente delitivos, colocando-o apenas lado a lado com o seu irmão e 
desconsiderando que, não obstante a relação familiar, cada um dos irmãos 
possui uma agenda de trabalho distinta, e uma atuação empresarial própria e 
independente, conforme se observará ao longo da presente defesa.  
 

Mas não apenas.  
 
Também chama a atenção o fato de não terem sido trazidos na 

denúncia os argumentos anteriormente invocados pelo parquet ao representar por 
cautelares diversas e, em especial, pela prisão preventiva do Requerente (evento 83 
do processo nº 5030176-78.2017.4.04.7000).  

 
Ora, se tais fatos não foram invocados para lastrear a acusação, 

torna-se evidente que o órgão ministerial, após observar as provas produzidas em 
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relação ao Requerente, identificou que aqueles fundamentos da prisão simplesmente 
não se confirmaram após aprofundamento das diligências, ou, ainda, não guardam 
relação com o presente processo e não se mostraram hábeis a embasar uma acusação.    
 

Feitas tais considerações, passa-se à análise de cada uma das 
imputações da denúncia.  

 
 

2.1. DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE 
NOS SUPOSTOS ATOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (FATO 02). 
ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO FLAT ALUGADO 
PELO REQUERENTE EM SÃO PAULO. PEDIDO 
SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O 
TIPO PENAL DO ART. 349 DO CÓDIGO PENAL. 

 
Conforme brevemente narrado, os termos de colaboração 

relevantes para os fatos apurados na presente ação penal descrevem suposto ato de 
corrupção consistente no pagamento de vantagem indevida a Aldemir Bendine, pelos 
colaboradores da Odebrecht, através de André Gustavo, e serviram de principal 
referência para as investigações.  

 
Os colaboradores, contudo, não realizaram absolutamente 

nenhuma menção ao nome de Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, tampouco 
descreveram qualquer conduta do Requerente voltada à prática do suposto ato de 
corrupção. Muito pelo contrário, ambos relataram encontros nos quais, além de pelo 
menos um dos colaboradores, fez-se presente André Gustavo e/ou Aldemir 
Bendine, mas nunca Antônio Carlos.  

 
Importante salientar, ainda, que Fernando Reis narrou ter 

recebido o próprio André Gustavo e o encaminhado ao Setor de Operações 
Estruturadas da Odebrecht para apontar o endereço de entrega dos numerários, bem 
como buscar junto a funcionário do aludido setor as senhas necessárias ao 
procedimento de coleta. Tal narrativa, inclusive, é inserida na denúncia ora 
combatida. 

 
Em que pese o conteúdo dos termos de colaboração não lhe 

diga respeito, o MPF busca justificar a inclusão do Requerente na exordial, 
atribuindo-lhe a prática da suposta corrupção passiva ao colocá-lo como responsável 
por “disponibilizar o apartamento que mantinha em São Paulo para recebimento da vantagem 
indevida destinada a ALDEMIR BENDINE”. 

 
Contudo, a tese acusatória não merece prosperar. 
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Inicialmente, impende esclarecer que o multirreferido 
apartamento/flat, localizado em São Paulo e alugado pelo Requerente, não era 
utilizado exclusivamente por Antônio Carlos, mas estava à disposição de todos os 
seus sócios na empresa Arcos, que tinham liberdade para fazer uso do espaço tanto 
para assuntos da empresa como para fins pessoais – o que foi feito intensamente por 
pelos outros sócios da empresa Arcos durante o período de vigência da locação, sem 
que nenhum deles precisasse de autorização do Requerente para adentrar no espaço, 
inclusive porque possuíam cópias de chaves com esta finalidade.  

 
Esse expediente foi utilizado porque os sócios da Arcos 

concluíram que era mais vantajoso economicamente alugar o flat do que pagar um 
hotel a cada deslocamento feito por cada um deles para São Paulo. Pontue-se que o 
Requerente residia em Recife/PE e que viajava a São Paulo pelo menos uma vez por 
mês, e o apartamento funcionava como um ponto de apoio, pois estava localizado 
ao lado do escritório da Arcos. 

 
Em seu depoimento prestado no bojo da Operação Xepa4, o 

Requerente pontuou estas razões, frisando a necessidade de se instalarem em São 
Paulo para a prospecção de clientes. O Requerente ainda acrescentou que apenas fez 
uso do espaço para pernoite, e que nunca recebeu valores ou clientes no local.  

 
Observe-se, ademais, que o parquet cinge-se a descrever que o 

Requerente teria disponibilizado o apartamento para recebimento da suposta 
vantagem ilícita. Logo em seguida e de forma contraditória, afirma que, em verdade, 
“ANDRÉ GUSTAVO esteve presencialmente com MARCELO CASIMIRO, 
responsável por receber o dinheiro pago pela ODEBRECHT no apartamento de ANTONIO 
CARLOS”.  

 
Ora, da própria narrativa ministerial, depreende-se que a única 

conduta supostamente praticada pelo Requerente, voltada à prática do delito de 
corrupção passiva, seria disponibilizar um flat em São Paulo, sendo que (I) o 
Requerente não precisava autorizar o uso do apartamento, pois cópias da chave 
estavam disponíveis aos sócios, e uma delas ficava com funcionário da Arcos em São 
Paulo, e (II) nem mesmo estava presente no local para receber os supostos valores 
ilícitos, restando tal função a Marcelo Casimiro, a pedido de André Gustavo. 

 
Embora o Ministério Público tenha realizado o levantamento 

de extratos reversos das ligações realizadas e recebidas pelos denunciados, bem como 
cruzado sua localização de GPS em datas relevantes para os fatos, não apresentou 
nenhuma conclusão, a partir destas ou de quaisquer outras provas, de que Antônio 
Carlos participou de tratativas ou do próprio recebimento dos valores.  

 

                                           
4 Inquérito nº 5007118-80.2016.4.04.7000, evento 32, OUT13. 
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Ao longo de todo o período, não há nenhuma comunicação ou 
encontro entre Antônio Carlos e Aldemir Bendine, Fernando Reis ou Marcelo 
Odebrecht. Este apenas foi rapidamente apresentado a Aldemir Bendine em Porto 
de Galinhas, no carnaval de 2016. Na ocasião, ao contrário do que o MPF afirma na 
denúncia, o Requerente não ficou sequer hospedado na residência de seu irmão 
André Gustavo.  

 
Da mesma maneira, quando se observa o período em que foram 

realizados os pagamentos no flat, o Requerente não se encontrava na cidade de 
São Paulo, e não consta qualquer cruzamento de encontros ou comunicações entre 
ele e Marcelo Casimiro, tornando completamente absurda a tese de que ele, de Recife, 
teria comunicado a este taxista as senhas fornecidas pela Odebrecht.  

 
Inclusive, conforme a denúncia expõe na qualificação do 

Requerente, a data de uma das entregas (17 de junho) corresponde ao dia do 
aniversário de Antônio Carlos, e este se encontrava em Recife comemorando 
junto à família.  

 
Ante a completa ausência de descrição da denúncia (não 

obstante diversas medidas cautelares e investigativas cumpridas), vislumbra-se a 
inexistência de qualquer conduta do Requerente, no sentido de contribuir para a 
consecução dos supostos atos de corrupção passiva que ora lhe são atribuídos. 

 
Como é cediço, a denúncia – enquanto instrumento 

formalmente consubstanciado da acusação penal – constitui peça processual de 
indiscutível relevo jurídico. Ao delimitar o âmbito temático da imputação penal, a 
exordial define a própria res in judicio deducta. A peça acusatória deve conter a 
exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e com todas as suas 
circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, é imposta ao acusador como 
exigência derivada do postulado constitucional da ampla defesa. 

 
Assim, é insuficiente a indicação da suposta norma infringida, 

imputando a conduta delituosa ao Requerente. É essencial que a peça acusatória (I) 
angarie provas da efetiva atuação do acusado na conduta delituosa; (II) descreva a 
conduta do acusado de forma pormenorizada e sua relação de causalidade com o 
resultado danoso, de forma a se amoldar na descrição fática do tipo. 

 
Ora, em nenhum momento o Ministério Público Federal logrou 

demonstrar, ainda que indiciariamente, que o Requerente tenha atuado em conluio 
com os demais acusados no sentido de obter vantagem ilícita. Assim, a inexistência 
absoluta de elementos hábeis a descrever a relação entre o fato supostamente 
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delituoso e a autoria torna manifestamente inepta a denúncia, o que, por si só, impõe 
sua rejeição nos termos do artigo 395, I do Código de Processo Penal5. 

 
Mas não é só. 
 
Ainda que se pudesse admitir que o Requerente tenha 

concedido autorização a André Gustavo para que seu apartamento fosse utilizado, 
não há como se reconhecer que tal conduta configuraria participação no delito de 
corrupção passiva, como pretende o órgão acusatório.  

   
Como é do conhecimento de V. Exa., o crime de corrupção se 

consuma no momento da solicitação ou oferta da vantagem supostamente indevida. 
O pagamento da vantagem é irrelevante para a configuração do delito e, acaso venha 
a ocorrer, trata-se de mero exaurimento do crime. Neste sentido, são os 
ensinamentos trazidos por José Paulo Baltazar Junior6: 

 
Embora a modalidade receber seja material, consumando-se com a efetiva entrega da 
vantagem (STF, AP 470 EI-sextos, Barroso, Pl., 13.3.14), as mais das vezes estará o 
crime consumado nas modalidades aceitar promessa ou solicitar, que são 
formais e se consumam com a mera solicitação (TRF1, AC 9401026696, Silva, 
4ª T., u., 25.4.94; TRF4, AC 200070000558-9, Germano, 1ª T., u., DJ 4.4.01) ou 
aceitação, expressa ou tácita da vantagem, uma vez que o tipo é misto alternativo e se 
consuma com a prática de qualquer das condutas descritas (STJ, AP 865, Benjamin, 
CE, m., 20.11.13).  
Em minha posição, a consumação pressupõe que a solicitação chegue ao 
conhecimento do administrado. Não se exige, então, como regra: 

a) que a vantagem seja entregue; 
b) que seja o ato praticado, omitido, retardado ou antecipado. 

 
Corroborando a lição acima, Cezar Roberto Bitencourt7 pontua 

que "o crime de corrupção, na modalidade de 'solicitar', é formal, ou seja, sua consumação não 
depende do recebimento efetivo, configurando-se com a simples solicitação da 
vantagem indevida, mesmo que não seja atendida, não sendo necessária a adesão do 
extraneus à vontade do agente para consumar-se. Por isso, é fundamental que, nessa modalidade, 
a solicitação preceda a obtenção da 'indevida vantagem', isto é, a solicitação não pode ser posterior 
a ela". 

 

                                           
5 Muito embora a Reforma do CPP tenha previsto que a análise da viabilidade da acusação seja efetuada antes da 
Resposta a denúncia, com o recebimento da denúncia anterior à determinação da apresentação de resposta à denúncia 
pelo acusado, a melhor doutrina tem defendido que o julgador deve, quando da verificação da presença de alguma das 
causas de absolvição sumária, empreender nova análise do recebimento da peça vestibular, quando alegadas causas de 
rejeição elencadas no art. 395 do CPP, já que o artigo 399 do CPP prevê um novo momento de recebimento da 
denúncia, após oferecida a Resposta do acusado.   
6 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 300. 
7 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública 
e dos crimes praticados por prefeitos. 6. ed. rev. e ampl. — São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Desta forma, basta que o intraneus solicite ou aceite uma 
vantagem indevida para que o delito tipificado no art. 317 do CP se considere 
consumado, de modo que o atendimento da vantagem, com o efetivo pagamento da 
propina, não interfere na concretização do crime.  

 
Acompanhando este raciocínio, conclui-se que eventual 

efetivo pagamento, por se tratar de momento posterior à própria consumação 
do delito, configura mero exaurimento do crime. Nesse aspecto, a 
superveniência de pagamentos solicitados pelo funcionário público são 
medidas de exaurimento de uma única solicitação inicial.  

 
Neste mesmo sentido, inclusive, já se manifestou o Superior 

Tribunal de Justiça, em ementa abaixo colacionada: 
 

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.  DESEMBARGADOR DO TJ/MT. 
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.   317, CP).   PRELIMINARES:   NULIDADE   
DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ACEITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE 
VANTAGEM INDEVIDA.  PROVAS SUFICIENTES.  CRIME FORMAL. 
CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DE DESEMBARGADOR. 
(...) 
4. As provas produzidas demonstram ter havido aceitação pelo denunciado de 
vantagem indevida, seguida de nova solicitação de vantagem, destinada   ao   
recebimento dos valores inicialmente acordados.  Malgrado em nenhuma das duas 
oportunidades tenha havido efetivo recebimento da vantagem pelo denunciado 
(mero exaurimento), o crime se consumou no momento em que houve a 
aceitação e a solicitação de vantagem indevida. O crime de corrupção passiva, 
em tais modalidades, é de natureza formal, isto é, consuma-se 
independentemente   do   recebimento da gratificação ou proveito almejado. 
5. Entretanto, conforme se observa dos autos, a solicitação se deu como forma de 
viabilizar o exaurimento - efetivo recebimento da vantagem - da primeira conduta 
(aceitação). O contexto revela claro nexo de dependência e subordinação entre as 
condutas, na medida em que são estas relativas a um mesmo contexto fático. Nesse 
sentido, por força do princípio da consunção, a conduta do agente importa num único 
incurso no tipo penal, todavia, com inevitáveis reflexos na dosimetria de pena. 
6. Condenação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, 
em regime fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa -  calculada esta a 
base de 1/2 salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, CP) -, com 
a perda do cargo de Desembargador e manutenção do afastamento cautelar até o 
trânsito em julgado. 
7. Ação penal julgada procedente. 
(APn 675/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 18/11/2015, DJe 02/02/2016) 

 
Aliás, V. Exa. já aplicou o mesmo raciocínio a outros casos 

relacionados à denominada Operação Lava Jato, como pode ser observado no bojo 
da sentença proferida na ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000, relacionada à 
Mendes Júnior, que assim consignou:   



 

Rua Padre Carapuceiro, 858, 21º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-280. Tel. (81) 3797-4444. 

              www.rigueiraadvocacia.com.br                                                  10 

 
479. Alberto Elísio Vilaça Gomes era o representante da Mendes Júnior no cartel e no 
ajuste fraudulento de licitações. Como a corrupção estava relacionada a esses 
crimes e os contratos que a geraram foram celebrados na gestão dele como 
Diretor de Óleo e Gás na Mendes Júnior, responde pelos crimes de corrupção, 
ainda que os pagamentos provados documentalmente tenham sido efetuados 
posteriormente, já na gestão de Rogério Cunha como Diretor de Óleo e Gás. A 
corrupção ativa consuma-se com o oferecimento da vantagem indevida. Se os 
acertos foram feitos ao tempo de sua gestão, responde pelos crimes. Não 
responde pelo crime de corrupção relativamente ao Consórcio PPR, visto que 
celebrado já sob a gestão de Rogério Cunha Pereira e não há prova de seu 
envolvimento diretos nestes acertos de propina. Não vislumbro, porém, prova 
suficiente de seu envolvimento direto nos atos de lavagem. Deve, portanto, ser 
condenado somente pelos crimes de corrupção, por quatro vezes. 

 
Em harmonia com a doutrina e o posicionamento 

jurisprudencial majoritários acerca do tipo penal de corrupção, o Tribunal Regional 
da 4ª Região aplica idêntico entendimento acerca do momento de consumação do 
delito:  

 
PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A corrupção ativa é um crime formal, ou seja, em 
que a consumação acontece com o simples oferecimento da vantagem 
indevida. Portanto, a efetiva entrega da vantagem é mero exaurimento do crime 
já consumado. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em 
flagrante merecem a devida credibilidade até prova em contrário, especialmente se 
estiverem em harmonia com as demais provas produzidas e submetidas ao 
contraditório, podendo ser aceitos subsidiariamente pelo juiz para formação de seu 
convencimento. 3. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço é a 
moralidade da Administração Pública e seu regular funcionamento, de forma 
que o quantum da vantagem indevida oferecida ao agente público é irrelevante 
para aferição da tipicidade da conduta. 4. Apelação criminal desprovida. (TRF-4 - 
ACR: 50007890320134047212 SC 5000789-03.2013.404.7212, Relator: JOÃO 
PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 25/03/2015, OITAVA TURMA, 
Data de Publicação: D.E. 09/04/2015) 

 
PENAL. ART. 334, CAPUT, DO CP. CONTRABANDO. ART. 333 DO CP. 
CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO 
DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Realizada a conduta de 
introduzir no território nacional bem de importação proibida ou sem o devido 
recolhimento dos tributos incidentes, resta configurada a prática do delito descrito no 
art. 334 do CP. 2. É proibida a importação de automóvel usado, exceto quando tratar-
se de veículo com mais de 30 anos de uso e para fins culturais ou de coleção, conforme 
disposto na Portaria nº 08, de 13 de maio de 1991, do Departamento de Comércio 
Exterior, em seus arts. 25, alínea h, e 27. 3. A configuração do delito de corrupção 
ativa dá-se com o oferecimento ou promessa de vantagem a funcionário 
público, onde o dolo consiste na intenção de realizar alguma dessas condutas, 
com o fim específico de o funcionário praticar, omitir-se ou retardar ato de 
ofício, sendo este o elemento subjetivo do tipo. Ainda, para a consumação do 
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crime, desnecessário o recebimento da vantagem, apenas a ocorrência da oferta 
ou promessa. 4. Preponderando, quando do recebimento da denúncia, o interesse da 
sociedade em apurar a ocorrência de infração penal, basta a prova da materialidade e 
indícios da autoria; contudo, para o julgamento, deve se ter a certeza acerca da 
realização do delito, do autor da infração e do dolo, pois, caso contrário, com base no 
princípio constitucional da presunção de inocência, a prevalência da absolvição se 
impõe. 5. Fixada pena inferior a 02 (dois) anos e transcorridos mais de 04 (quatro) anos 
entre o fato e o recebimento da denúncia, deve ser reconhecida a prescrição e declarada 
extinta a punibilidade, com aplicação dos arts. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, todos do 
CP. (TRF-4 - ACR: 244 SC 2002.72.01.000244-6, Relator: LUIZ FERNANDO 
WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 12/11/2008, OITAVA TURMA, Data 
de Publicação: D.E. 26/11/2008) 

 
Assim, conforme narrado pela própria denúncia, a suposta 

solicitação de propina teria ocorrido provavelmente em maio de 2015, em reunião 
entre André Gustavo, Aldemir Bendine, Marcelo Odebrecht e Fernando Reis 
– ou seja, sem a presença e a participação de Antônio Carlos. 

 
Perceba-se que, pela leitura da exordial, o Ministério Público 

Federal não logra apontar de forma mais precisa a data em que a suposta solicitação 
de vantagem indevida teria ocorrido, fazendo referência ao período de 23 de janeiro 
de 2015 a 30 de maio de 2016. 

 
Sem entrar no mérito da equivocada cisão realizada na denúncia 

do delito de corrupção passiva (FATO 01 e FATO 02) – provavelmente com o fito 
de justificar a manutenção da competência do feito perante este Juízo –, é de se 
observar que o delito de corrupção passiva se consuma de forma instantânea, isto é, 
com a simples solicitação, recebimento ou aceitação da promessa de vantagem 
indevida, tanto que predomina na jurisprudência a tese da inadmissibilidade de 
tentativa8.  

 
Assim, já se observa o equívoco ministerial ao apontar um 

longo lapso temporal em que o suposto delito teria ocorrido, quando na verdade se 
trata de infração penal de consumação instantânea, em mais uma afronta ao disposto 
no art. 41 do CPP. 

 
Apesar do longo lapso temporal apontado e, não obstante 

tenham sido efetivadas inúmeras medidas cautelares investigativas para levantar 
dados sobre o período (quebra de sigilo fiscal e bancário, telefônica, telemática, 
inclusive com o levantamento de extratos reversos e cruzamento de localização GPS 
por meio dos celulares), o MPF não logrou revelar absolutamente nenhuma 
prova da participação de Antônio Carlos em qualquer ato de consumação do 
aludido crime.   

                                           
8 Cf. TRF1, RCCR 9101037110, Soares, 4ª T., u., 6.5.91; TRF1, AC 9401026696, Silva, 4ª T., u., 25.4.94 (jurisprudência 
retirada de BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 301). 
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Das explicações acima, resta evidente que (I) Antônio Carlos 

não teve participação nos atos de corrupção descritos na denúncia, pois não consta 
da exordial e nem dos termos dos colaboradores que ele tenha se feito presente nas 
reuniões entre os demais acusados, ou mesmo que tenha mantido contato com eles 
por e-mail ou telefone,  e que (II) a suposta participação narrada na denúncia teria 
ocorrido em momento posterior à consumação do delito, não havendo como se 
admitir a sua responsabilização pelo tipo penal do art. 317 do Código Penal. 

 
Neste sentido, é de se reconhecer a inépcia da denúncia, pois o 

Ministério Público Federal não logrou descrever as condutas do Requerente voltadas 
ao cometimento do delito em comento e todas as circunstâncias do delito em tela, 
bem como a atipicidade da conduta atribuída ao Requerente, nos termos do art. 397, 
III, do Código de Processo Penal. 

 
Mas não é só. 
 
Com efeito, ainda que se admita a participação do Requerente 

na suposta empreitada delituosa – o que se faz apenas retoricamente –, ainda assim 
não subsistem os argumentos ministeriais para imputar-lhe o delito de corrupção 
passiva. 

 
Isso porque, conforme assente na doutrina, não existe 

participação quando o crime já estiver consumado. Sobre o tema, posicionou-
se Magalhães Noronha da seguinte maneira: 

 
"Já vimos que a teoria abraçada por nossa lei é corolário da adotada em matéria de 
causalidade. Por ela, todos os que concorrem à produção do resultado são participantes 
(autores ou partícipes). Podem fazê-lo em qualquer fase do iter criminis, desde a 
deliberação até o momento consumativo. Só depois deste é que é impossível a co-
participação; o fato então praticado será delito autônomo, como ocorre com a 
receptação."9 

 
Todavia, conforme visto acima, o crime de corrupção passiva é 

formal, que se consuma independentemente da verificação do resultado naturalístico. 
Se o delito de corrupção passiva já estava consumado antes mesmo do 
ingresso do Requerente na narrativa fática, não há, portanto, como considerá-
lo partícipe do crime de corrupção passiva sob análise. 

 
Na verdade, não há que se falar em envolvimento do 

Requerente nos fatos. E, ainda que verídicas as acusações do MPF – o que se 
admite apenas retoricamente –, é de se observar que as condutas a ele imputadas 
teriam ocorrido já na fase de exaurimento do crime de corrupção passiva, pois 

                                           
9 MAGALHÃES NORONHA, E. Direito Penal: vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 214. 
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supostamente executadas quando se estava em busca de assegurar o proveito das 
vantagens indevidas, com a finalidade última de destiná-las a Aldemir Bendine.  

 
Sobre o assunto, se posiciona claramente Paulo José da Costa 

Júnior: 
 

Também o post factum não é punível. Dessarte, o falsário não será punido pelo fato de 
introduzir em circulação a moeda que fabricou. A conduta ulterior, embora prevista 
no §1º do art. 289, acha-se logicamente compreendida na cabeça do dispositivo penal. 
Em outras palavras: o pós-fato é a exaustão do delito anteriormente praticado 
(venda da coisa furtada, ingestão de bebidas subtraídas etc.). A exaustão não é 
necessária à consumação do crime, que se aperfeiçoa independentemente dela. 
Uma vez consumado o crime, responderá por ele o agente, haja ou não a 
exaustão, vale dizer, venha o agente auferir o proveito pretendido com a conduta 
delituosa ou não10.   

 
Feitas estas considerações, é de se perceber que, em primeira 

análise, a situação jurídica do Requerente trazida pelo Ministério Público quando do 
oferecimento da denúncia é, no mínimo contraditória, pois este (I) não pode ser 
entendido como coautor ou partícipe no crime de corrupção passiva, visto que não 
participou de nenhum dos supostos atos executórios, mas também (II) não pode ter 
a punibilidade excluída pela consunção, porque não foi o responsável por praticar o 
crime de corrupção passiva. 

 
A solução para a referida questão, porém, é dada de maneira 

brilhante por Heleno Cláudio Fragoso: 
 

Não há participação inócua. Igualmente inexiste participação depois que o crime já se 
consumou. Se o agente ajuda a assegurar o proveito do crime, intervindo 
somente após a consumação, praticará o crime de favorecimento real (artigo 
349, CP). Se auxiliar autor de crime a subtrair-se à ação da autoridade, comete o crime 
de favorecimento pessoal (artigo 348, CP)11. 

 
Assim, considerando que a conduta do Requerente descrita na 

denúncia não se enquadra na figura da coautoria ou da participação em relação ao 
crime descrito no art. 317 do Código Penal, mas no seu exaurimento, o tipo penal 
adequado aos fatos é, justamente, o previsto no art. 349 do Código Penal 
(favorecimento real)12. Sobre o referido crime, observe-se as lições de Luiz Régis 
Prado: 

 

                                           
10 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal: curso completo. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 27. 
11 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: Parte Geral, Rio de Janeiro, 2003, p. 317. 
12 “Art. 349 – Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o 
proveito do crime. Pena – detenção de um a seis meses e multa.” 
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Trata-se de delito de forma livre, comportando múltiplos meios executivos. Destarte, 
todo e qualquer ato idôneo, dirigido a tornar seguro o proveito do crime, ou seja, a 
proporcionar ao agente seu uso ou fruição, pode ser considerado auxilium post delictum 13 

 
Destaque-se, por fim, que a jurisprudência pátria, em especial 

do Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes neste mesmo sentido, conforme 
se percebe da ementa ora colacionada: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM 
JULGADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TESE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO DE CO-AUTORIA APÓS A CONSUMAÇÃO DO 
CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AJUSTE PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. 
PACIENTE QUE PARTICIPA DO EXAURIMENTO DO CRIME. CRIME DE 
FAVORECIMENTO REAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 
1. É possível o conhecimento de habeas corpus após o trânsito em julgado em que se 
requer a desclassificação do delito se se tratar apenas de tese jurídica, analisável a partir 
do que restou consignado na sentença, sem a necessidade de extensão probatória. 
2. Não é admissível co-autoria após a consumação do crime, salvo se 
comprovada a existência de ajuste prévio.  
3. A pessoa que participa apenas no momento do exaurimento do crime, 
comete crime de favorecimento real, se sabe prestar auxílio destinado a tornar 
seguro o proveito do crime. 
4. Ordem concedida para operar a desclassificação do delito e declarar a consequente 
prescrição. (HC 39.732/RJ. STJ. Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura. 6ª 
Turma. Data do julgamento: 26/06/2007.). 

 
Assim, demonstrada a impossibilidade de configuração típica 

do crime de corrupção passiva imputado pela exordial acusatória relativamente aos 
fatos narrados, torna-se imperiosa, acaso desprezados os argumentos anteriormente 
formulados, a desclassificação da presente imputação para o crime de favorecimento 
real, previsto no art. 349 do Código Penal. 

 
 
2.2. DOS DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO (FATOS 04, 
05 E 06). INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS 
ELEMENTOS DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS DO 
REQUERENTE. 

 
No ponto, o MPF indica dois blocos de crimes de lavagem de 

dinheiro, os quais corresponderiam a delitos antecedentes distintos:   
 
(I) crimes antecedentes relacionados ao cerne da 

Operação Lava Jato, quais sejam, cartel, fraude às licitações, corrupção, lavagem de 
ativos e organização criminosa, todos praticados no contexto de contratos celebrados 

                                           
13 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: vol. 4, parte especial. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 959. 
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por empreiteiras com a Petrobrás. Segundo a narrativa ministerial, a partir do 
proveito obtido com a prática criminosa de cartel e fraude a licitações, é que a 
Odebrecht gerou lucros e também caixa para realizar pagamento de valores à título 
de propina a empregados públicos da Petrobrás e a terceiros, de maneira dissimulada.  

 
(II) crimes relacionados diretamente ao caso concreto, 

quais sejam, os delitos de corrupção narrados como FATO 02 e FATO 03, que 
teriam ensejado o pagamento de 03 milhões de reais da Odebrecht para Aldemir 
Bendine, por intermédio de André Gustavo. 

     
Neste contexto, o MPF indica que, no âmbito dos crimes 

relacionados à Operação Lava Jato, havia o funcionamento de organizações 
criminosas que se inter-relacionavam. Especificamente em relação à Odebrecht, 
narrou a criação de um departamento voltado a gerir os valores fruto dos crimes 
praticados, o chamado Setor de Operações Estruturadas, que teria sido, no caso 
concreto, responsável por realizar o repasse de vantagens indevidas a Aldemir 
Bendine, decorrentes de crimes de corrupção específicos. 

 
Feitos tais esclarecimentos acerca dos delitos antecedentes, o 

Ministério Público Federal imputa ao Requerente a participação em 03 fatos que, 
segundo o entendimento do parquet, configurariam, cada um, crime lavagem de 
dinheiro, quais sejam: 

 
I. Ocultação e dissimulação da origem, natureza, localização, disposição, 

movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de R$ 
3 milhões de reais, por meio de 3 (três) repasses de valores sub-
reptícios, por intermédio de Setor de Operações Estruturadas da 
ODEBRECHT, para ALDEMIR BENDINE (Fato 04); 

II. Ocultação e dissimulação da origem, natureza, localização, disposição, 
movimentação e a propriedade de valores ilícitos oriundos dos crimes 
antecedentes, por meio de pagamentos sub-reptícios de reserva de 
hotel em Nova York, despesas e serviços de turismo junto a 
empresa CIRCUS TURISMO LTDA. no montante de, pelo 
menos, USD 9.854,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro 
dólares americanos) (Fato 05); 

III. Ocultação e dissimulação da origem, natureza, localização, disposição, 
movimentação e a propriedade de R$ 3 milhões de reais provenientes 
dos crimes antecedentes, por meio de retificação da Declaração do 
Imposto de Renda e do recolhimento de impostos sobre o valor 
da vantagem indevida destinada a ALDEMIR BENDINE, a 
pretexto de ANDRÉ GUSTAVO ter efetuado um contrato de 
consultoria com a ODEBRECHT AMBIENTAL (Fato 06).  
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Todavia, percebe-se que a denúncia, ao longo da narrativa de 
cada um dos fatos imputados como lavagem de dinheiro, traz a figura do Requerente 
como um “apêndice”, repita-se, de seu irmão, o denunciado André Gustavo. Com 
efeito, basta uma leitura da inicial acusatória para que se perceba que o nome de 
Antônio necessitou de uma associação sem fundamento às condutas imputadas a 
André Gustavo. 

 
Tal circunstância evidencia clara tentativa de responsabilização 

objetiva, o que, como é cediço, é vedado pelo ordenamento jurídico penal. 
 
A inicial acusatória não logra descrever de que forma Antônio 

Carlos teria participado dos supostos atos de lavagem de capitais, ou mesmo se teria 
tido contato com os demais acusados, com exceção de André Gustavo, seu irmão – 
cujo contato, como é óbvio, justifica-se pela própria existência de vínculo familiar. 

 
Ademais, conforme consta no depoimento prestado pelo 

Requerente após a deflagração da Operação Cobra, ainda que ambos tenham, por 
um período, atuado conjuntamente em suas atividades empresariais, na época dos 
fatos narrados na denúncia, possuíam agendas e negócios diversos.  

 
QUE perguntado sobre a MP MARKETING disse que foi a empresa que montou 
com o seu irmão para fazer planejamento de comunicação publicitário; QUE a 
empresa não chegou a ter atividade e o depoente saiu do contrato social em meados 
de julho de 2014; 
(...) 
QUE ANDRÉ saiu da ARCOS formalmente e de fato porque o depoente não trabalha 
com contas públicas e sua área é privada; QUE ANDRÉ saiu do contrato social da 
ARCOS há mais de um ano; 

 
A denúncia, portanto, atribui a prática de lavagem de dinheiro 

em razão de: (I) suposto repasse das senhas fornecidas pelo Setor de Operações 
Estruturadas da Odebrecht a Marcelo Casimiro; (II) ligações à empresa Circus 
Turismo para acertar pagamento de viagem de Aldemir Bendine; e (III) participação 
na retificação de imposto de renda de seu irmão, André Gustavo. 

 
Pois bem. 
 
De maneira inicial, importa narrar que, em julho de 2016, 

Antônio Carlos foi conduzido coercitivamente, à ocasião da Operação Xepa, para 
prestar esclarecimentos sobre os fatos ora investigados. Isso porque, embora não 
fosse do seu conhecimento à época, as 03 (três) entregas dos valores repassados ao 
seu irmão André Gustavo pela Odebrecht ocorreram no flat outrora locado pelo 
Requerente, na cidade de São Paulo, conforme foi revelado a partir de planilhas da 
colaboradora Maria Lúcia Tavares e dos depoimentos dos executivos. 
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Na ocasião, quando perguntado pelo delegado se conhecia 
pessoa chamada “Marcelo Marques Casimiro”, o Requerente de fato não 
relacionou os sobrenomes ao motorista de táxi Marcelo, que lhe prestava 
serviços de transporte quando necessário, na cidade de São Paulo/SP.  

 
Sua resposta provavelmente teria sido diferente se algum 

esclarecimento acerca de Marcelo Casimiro tivesse sido realizado à ocasião da oitiva, 
a exemplo de se mencionar sua função de taxista em São Paulo, conforme 
esclarecido pelo Requerente, em seu coerente depoimento à Procuradoria da 
República, no dia 31 de julho do corrente ano, cujo trecho segue abaixo 
transcrito: 

 
QUE no depoimento prestado em Recife/PE o depoente havia dito que não 
conhecia MARCELO MARQUES CASIMIRO e gostaria esclarecer que não 
sabia o nome completo do taxista e não ligou o nome a pessoa; QUE possui 
uma relação comercial com MARCELO CASIMIRO o qual presta serviços 
ocasionais ao depoente, tais como buscar pessoas no aeroporto, despachar 
mercadorias; QUE uma vez MARCELO CASIMIRO fez um depósito de R$ 
440.000,00 para o depoente em conta conjunta que possui com a sócia - MARISA 
MOREIRA; QUE o depoente estava no escritório e considerando que seria perigoso 
sair com o dinheiro pediu a MARCELO para efetuar o depósito: QUE a origem do 
dinheiro era lícita e foi utilizada para despesas da fazenda; QUE o dinheiro em espécie 
era fruto de saques que foram efetuados no segundo semestre de 2013 e primeiro 
semestre de 2014 da conta do CITIBANK ou em outra; QUE esse dinheiro era lucro 
das atividades da ARCOS ou um pouco de sua sócia; QUE o dinheiro do CITIBANK 
também pode ser de outra conta; QUE perguntado porque MARCELO 
CASIMIRO disse por que o depoente teria lhe passado as senhas para 
recebimento do dinheiro esclareceu que o taxista se enganou e não tendo o 
depoente feito isso.  

 
Da mesma maneira, acerca do depósito realizado em sua conta 

em junho de 2014 por Marcelo Casimiro (o qual não é objeto da presente denúncia), 
o Requerente, em depoimento prestado no bojo da Operação Xepa, por não se 
recordar de imediato da referida pessoa, também afirmou pela inexistência do aludido 
depósito. Porém, no depoimento acima colacionado, prestado em 31.08.2017, 
esclareceu o tema, contextualizando a origem dos valores e a utilização de conta 
bancária sobre a qual sua sócia Marisa também tem poder de gestão, relacionada à 
Agropecuária administrada pelo Requerente. O MPF com certeza deixou de citar na 
denúncia o evento narrado, ao verificar, sem o açodamento da necessidade de uma 
prisão preventiva, que os fatos se deram 01 ano antes dos pagamentos realizados pela 
Odebrecht.   

 
Por outro lado, a aludida testemunha Marcelo Casimiro, talvez 

porque algumas vezes prestou serviços a Antônio Carlos, equivocou-se ao lhe 
apontar como a pessoa que requereu os recebimentos dos valores ora sob 
investigação, mediante a apresentação das senhas fornecidas pelo Setor de Operações 
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Estruturadas da Odebrecht. Inclusive, nas palavras da testemunha, esta sequer sabia 
que o conteúdo dos pacotes era dinheiro e, provavelmente por não ter realizado 
qualquer distinção de outros serviços correntemente prestados, indicou de forma 
imediata o pedido como tendo partido de Antônio Carlos.  

 
Interessante apontar que absolutamente nenhuma outra prova 

dos autos corrobora com a versão desta testemunha. Os contatos registrados do 
Requerente com Marcelo Casimiro sequer coincidem com as datas de tais entregas, 
e os colaboradores da Odebrecht em momento algum mencionaram terem entregue 
as senhas de coleta ao Requerente.  

 
Ademais, não faz nenhum sentido que o Requerente, 

embora não tenha participado de nenhuma reunião, de nenhum contato 
telefônico ou telemático com Aldemir Bendine ou com os colaboradores da 
Odebrecht, tenha sido escolhido para fornecer senhas a Marcelo Casimiro.  

 
Não se olvide que Fernando Reis relata que o irmão do 

Requerente, André Gustavo, foi quem se fez presente à sede da Odebrecht para 
apontar o endereço da entrega e receber as senhas – versão que consta, inclusive, na 
inicial acusatória  –, de maneira que não faz absolutamente nenhum sentido que 
tenha ficado sob a incumbência do Requerente, de Recife, comunicar-se com 
Marcelo Casimiro exclusivamente para lhe fornecer tais senhas, quando o próprio 
André Gustavo poderia tê-lo feito, já que também fazia uso dos serviços prestados 
pelo taxista.  
 

E mais: o próprio André Gustavo, ao reconhecer 
parcialmente os fatos em sua ouvida perante a autoridade policial (após a 
deflagração da Operação Cobra, em 31.08.2017), deixou claro que ele mesmo 
foi o responsável por buscar as senhas na sede da Odebrecht e, na sequência, 
por fornecê-las a Marcelo Marques Casimiro: 

 
QUE perguntado sobre como recebeu as senhas da ODEBRECHT e para quem 
repassou disse que recebeu de uma pessoa indicada por FERNANDO REIS na sede 
da empresa ODEBRECHT em São Paulo e repassou para MARCELO taxista que 
presta serviços ao depoente em São Paulo; QUE perguntado porque não recebeu 
o dinheiro na empresa, no dia que esteve lá disse que a ODEBRECHT é quem 
determinava a forma de pagamento; QUE perguntado sobre qual tipo de serviço 
MARCELO CASIMIRO presta ao depoente disse que MARCELO é um taxista e 
nesta condição sempre prestou serviços de transportes mas já o conhece há muitos 
anos. 

 
Ora, a atuação de André Gustavo no ponto dispensa 

completamente qualquer ação de Antônio Carlos. 
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Observe-se: o Requerente não participou de nenhuma reunião 
e não manteve contato de qualquer espécie com Aldemir Bendine ou com os 
colaboradores da Odebrecht; não estava sequer na cidade de São Paulo nas datas; 
não há registro de ligação dele para Marcelo Casimiro nos aludidos dias ou vésperas, 
caso contrário, esta prova teria sido abordada pelo MPF, após os cruzamentos de 
chamadas realizados. Portanto, simplesmente não há lógica na assertiva de que, 
apenas no momento de fornecer as senhas apresentadas pelo Setor de Operações 
Estruturadas, tenha sido ele o responsável. 

 
Malgrado tenham sido realizadas diversas quebras de sigilo de 

dados do Requerente (bancário, telefônico, telemático etc.), o parquet se utiliza tão 
somente do depoimento de uma testemunha, ouvida mediante condução 
coercitiva, para imputar-lhe os fatos descritos na denúncia, desconsiderando o que 
foi confirmado pelo próprio André Gustavo, delatores, bem como o próprio 
conjunto probatório dos autos. Patente a fragilidade da acusação. 

 
Nesta linha de intelecção, a participação de Antônio 

Carlos nestes fatos se tornou especialmente incompatível com os dados 
trazidos pelo parquet em sua denúncia, que já eram perceptíveis desde as 
investigações realizadas pelo próprio MPF, inclusive após a deflagração da 
fase ostensiva da Operação Cobra.  

 
Mas não apenas.  
 
No que diz respeito ao Fato 05 da denúncia, o MPF imputa a 

Antônio Carlos participação, em concurso com André Gustavo e Aldemir Bendine, 
na realização de reserva de hotel em Nova York em favor deste último. 

 
Narra o órgão acusatório que “entre os dias 14 de dezembro de 2015 

e 21 de dezembro de 2015, AMANDA BENDINE efetuou 12 (doze) ligações para a 
CIRCUS TURISMO para planejamento da viagem. Logo após estes contatos, em pelo menos 
duas oportunidades, ANTONIO CARLOS efetuou ligações com LUIS HENRIQUE 
MOURA SOUZA, preposto da empresa de turismo, para acertar a forma de pagamento pelos 
serviços”. 

 
Em suma, o parquet presume que o contato realizado pelo 

Requerente com a Circus diz respeito, necessariamente, à viagem realizada por 
Aldemir Bendine e, em face dessa presunção, imputa-lhe a conduta de lavagem de 
dinheiro, ao entendimento de que o pagamento realizado nesta situação consistiria 
em forma de repasse dos valores ilicitamente obtidos pelos delitos antecedentes 
(cartel, fraude à licitação e corrupção). 

 
Todavia, cabe esclarecer que a empresa Circus Turismo Ltda. é 

uma agência de viagens que presta serviços à Arcos, ao Requerente e ao seu irmão, 
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o denunciado André Gustavo. No que diz respeito especificamente ao Requerente, 
cabe consignar que ele tem por hábito realizar, pessoalmente e através da internet, a 
aquisição dos serviços necessários à realização de suas viagens (compra de passagens, 
reserva de hotel etc.).  

 
Além das duas ligações mencionadas pelo parquet, o próprio 

relatório produzido pela acusação14 evidencia que, entre 14/12/2015 a 21/12/2015, 
houve mais de 130 ligações entre ramais de Antônio Carlos e da Arcos e ramais da 
Circus Turismo, demonstrando haver comunicação constante e corriqueira entres 
estes.  

 
Especificamente em relação às duas chamadas apontadas pelo 

MPF, é preciso esclarecer que não houve interceptação telefônica contemporânea às 
ligações e, portanto, qualquer conclusão do órgão ministerial sobre o conteúdo das 
chamadas não passa de especulação. Em outras palavras, o MPF utiliza um extrato 
das chamadas telefônicas para, extrapolando o valor desta prova, apresentar ilação 
sobre o conteúdo da conversa entre os sujeitos. Trata-se de mais uma flagrante 
fragilidade da inicial acusatória, que não corresponde à realidade. 

 
Assim, é de se ver que a ligação realizada pelo Requerente à 

Circus provavelmente esteve ligada ao escopo de diversas outras ligações entre estes 
ramais, sem qualquer relação necessária com Aldemir Bendine.  

 
Ademais, foi o próprio André Gustavo que, em depoimento 

prestado perante a autoridade policial em 31 de julho do corrente ano, aduziu “QUE 
o segundo caso em um final de ano BENDINE estava com dificuldade de encontrar hotel em Nova 
York e BENDINE ligou para o depoente compartilhando a dificuldade, ocasião em que pediu 
uma indicação de hotel no Nordeste. QUE o depoente se colocou à disposição através 
de agência de turismo da qual é cliente (CIRCUS TURISMO) para conseguir 
reserva de hotel em Nova York; QUE foi realizada a reserva de hotel em Nova 
York e foi paga por BENDINE”. 

 
No mesmo sentido, em resposta a ofício remetido pelo MPF, 

Luís Henrique, funcionário da Circus Turismo, não comunicou que o aludido 
pagamento tinha sido realizado com a participação de Antônio Carlos, e sim que 
André Gustavo é quem teria pago as despesas em dinheiro (anexo 55 da denúncia). 
Por outro lado, Aldemir Bendine também narrou ter realizado o posterior pagamento 
destas despesas, ao retornar de sua viagem (anexo 37 da denúncia).  

 
Ora, dos relatos acima, facilmente se evidencia que (I) foi 

André, e não Antônio Carlos, quem entrou em contato com a agência de turismo 
para realizar reserva de hotel em favor de Aldemir Bendine em Nova York, e que 

                                           
14 ANEXO53 da Denúncia (evento 1 dos presentes autos). 
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(II) não há absolutamente nenhum indicativo de que Antônio Carlos tenha efetuado 
o pagamento da hospedagem. 

 
Perceba-se, ainda, que os anexos 54 e 55 da denúncia ora 

combatida (informações prestadas pela Circus Turismo, em cumprimento de 
mandado expedido nos autos nº 5031302-66.2017.4.04.7000) em momento 
algum mencionam o nome de Antônio Carlos, ou mesmo sua empresa Arcos, 
como suposto intermediário entre Aldemir Bendine e a Circus Turismo. 

 
A mera indicação de realização de telefonemas, como fez a 

denúncia, não é suficiente a embasar a tentativa de interligação pretendida pelo 
parquet. É de se estranhar que, ante a verdadeira devassa realizada durante as 
investigações (quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário etc.) a autoridade 
policial ou o próprio Ministério Público Federal não tenham logrado encontrar 
ligações ou mensagens do Requerente cujo conteúdo revelasse algum tipo de conluio 
voltado à prática das infrações penais ora imputadas. 

 
Isso porque tal conluio não existe, e o MPF insiste em 

relacionar Antônio Carlos a fatos e atos que não contaram com sua participação.  
 
Finalmente, no que concerne ao Fato 06, a exordial chega à 

esdrúxula imputação de lavagem de dinheiro para Antônio Carlos, por ter, 
hipoteticamente, ajustado com outros corréus a retificação da Declaração de 
Imposto de Renda do recolhimento de tributos sobre o valor da vantagem 
supostamente indevida. 

 
Tal retificação de imposto de renda foi realizada por André 

Gustavo, na qualidade de pessoa física, como ato de cunho eminentemente pessoal. 
 
Desta maneira, a narrativa da denúncia se mostra 

flagrantemente inepta ao imputar a conduta também ao Requerente, pois não 
através de quais provas chegou à conclusão de que o Requerente teria atuado 
ou ajustado conduta neste sentido, muito menos demonstra como ele 
contribuiu para o ato supostamente delitivo.  Absolutamente nada foi trazido 
aos autos, em que pese todas as diligências realizadas durante as 
investigações. 

 
Não há qualquer elemento nos autos que demonstre sequer 

algum tipo de “interesse” do Requerente na aludida retificação. Conforme 
exaustivamente exposto, Antônio Carlos não integrava a empresa de André Gustavo 
– MP Marketing; não efetuou recolhimento de tributos ou fez qualquer retificação 
em seu próprio Imposto de Renda quanto aos valores mencionados; também não 
obteve qualquer benefício relacionado aos fatos (nem mesmo o parquet faz qualquer 
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menção neste sentido) e não tinha contato com os demais acusados, além de seu 
próprio irmão.  

 
Novamente se evidencia que a inclusão de Antônio Carlos na 

denúncia se relaciona à tentativa ministerial de lhe atribuir, por extensão, a condutas 
que empreendidas de forma pessoal por seu irmão André Gustavo. E mais: o próprio 
André Gustavo é claro em afirmar que decidiu realizar o recolhimento dos impostos 
por orientação de advogado tributarista sediado em Brasília, e não através de 
qualquer arranjo com outros corréus. 

 
Portanto, sem sequer adentrar no mérito da subsunção 

deste fato ao tipo penal de lavagem de dinheiro, é evidente que a conduta foi 
realizada exclusivamente por André Gustavo, e, conforme repetido ao longo 
de toda a denúncia, busca-se, por extensão, relacioná-la a Antônio Carlos.  

 
 
2.3. DA PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. 
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DO REQUERENTE COM OS 
DEMAIS ACUSADOS. 
 

A denúncia sustenta que “ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ 
GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS integraram organização criminosa preexistente 
estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, capitaneada na ODEBRECHT por 
MARCELO ODEBRECHT, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática 
de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Na ocasião, 
ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS valeram-se do 
cargo de Presidente da PETROBRAS, então ocupado por ALDEMIR BENDINE (FATO 
07)”. 

 
Em resumo, a acusação sustenta que o Requerente integraria a 

macro organização criminosa relacionada à Operação Lava Jato e relata toda a 
formatação e modo de funcionamento desta, através da qual se manteve um esquema 
de cartel, fraudes à licitação, corrupção etc., no seio da Petrobras.  

 
Neste contexto, estariam presentes (I) organizações criminosas 

empresariais e (II) organizações criminosas financeiras, e Aldemir Bendine, segundo 
a acusação, teria aderido à organização criminosa da empreiteira ODEBRECHT 
S/A, capitaneada por Marcelo Odebrecht para a prática de novos delitos de 
corrupção e lavagem de ativos, quando a Lava Jato já se encontrava em andamento 
e com o objetivo de receber vantagens indevidas.  

 
Quanto ao Requerente, o MPF narra o seguinte: 
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Em conjunto com ALDEMIR BENDINE, também aderiram à organização criminosa 
da ODEBRECHT S/A ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, os quais, na 
condição de operadores financeiros, foram responsáveis por operacionalizar o 
recebimento de vantagens indevidas pagas pelo Setor de Operações 
Estruturadas da ODEBRECHT em favor de ALDEMIR BENDINE, bem 
como promover a lavagem de ativos em favor do então Presidente da 
PETROBRAS. Na divisão de tarefas, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS 
se incumbiram do recebimento das vantagens indevidas e da lavagem de ativos em 
favor de ALDEMIR BENDINE, sendo inclusive responsáveis por se relacionarem 
com o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT para a prática dos crimes. 

 
Pois bem.  
 
Como é de conhecimento de V. Exa., o delito de organização 

criminosa pressupõe uma associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o 
objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante 
a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou 
que sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/1315). 

 
Por conseguinte, além de serem necessárias (1) quatro ou mais 

pessoas (2) associadas (3) em uma estrutura ordenada e com (4) divisão de tarefas, 
ainda é preciso que elas tenham o (5) objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, (6) mediante a prática de infrações penais com 
penas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Basicamente, é necessária 
a existência de animus associativo regrado pelo intuito de obter vantagem utilizando-
se como meio para tanto a prática de crimes graves indeterminados. 

 
Não se olvide, ainda, da necessidade de verificação, no caso 

concreto, de estabilidade e permanência na associação. Tais elementares, implícitas 
do tipo penal, afastam a mera coparticipação criminosa ou uma eventual e efêmera 
junção de vontades para a prática de determinados delitos. 

 
Por conseguinte, já é possível concluir que não é qualquer 

associação de pessoas que configura, necessariamente, o delito de 
organização criminosa. Há vários requisitos constitutivos que devem ser 
preenchidos cumulativamente para que se satisfaça o tipo penal em comento – 
como se infere do próprio conceito legal supracitado.  

 

                                           
15 Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 
infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 
§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
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Para demonstrar o alegado, interessante invocar o histórico 
julgamento dos embargos infringentes na AP nº 470-DF/STF (Mensalão). O voto 
prevalecente do Revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, é de suma importância para 
demonstrar a impossibilidade de se cogitar, no caso concreto, a existência dos 
requisitos do delito de organização criminosa, muito parecidos com os do antigo 
crime de formação de quadrilha. Os embargos infringentes foram providos, por 
maioria, pelo plenário do STF, nos termos abaixo colacionados:  

 
18/10/2012 PLENÁRIO  
AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS  
VOTO  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR):  
ITEM II – FORMAÇÃO DE QUADRILHA  
(...) 
Senhor Presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência e aos eminentes Pares que me 
impressionei vivamente, com os argumentos da eminente Ministra Rosa Weber e da não 
menos eminente Ministra Cármen Lúcia, com os argumentos que proferiram quando do 
julgamento do item VI da denúncia.  
Eu tive o cuidado, embora eu não tenha recebido o voto, de assistir, várias vezes, ao vídeo 
do julgamento, não só logo depois da sessão, mas ao longo das últimas semanas, e pude 
transcrever aquilo que, ao meu ver, parece essencial das doutas ponderações que foram 
veiculadas por essas duas eminentes Juízas. A experimentadíssima Ministra Rosa Weber, 
juíza há mais de três décadas, a nossa professora publicista Cármen Lúcia, que, a meu ver, 
contribuíram de forma muito significativa para o debate teórico – e nós estamos muitos 
preocupados com as balizas teóricas, no que tange à configuração precisa, do ponto de 
vista jurídico, dos tipos penais que estamos analisando no julgamento da Ação Penal 470, 
sobretudo quanto à repercussão dele em outras esferas do Poder Judiciário.  
Daí porque o cuidado com o que nós estamos analisando, por exemplo, a questão da 
lavagem de dinheiro, essa figura típica penal que, hoje, no mundo globalizado, é 
extremamente importante, muito impactante, que pode levar a consequências graves no 
que toca a higidez do sistema financeiro, do sistema econômico.  
 
Então, dos argumentos de Suas Excelências eu pincei o seguinte: primeiro, o que diz a 
Ministra Rosa Weber:  
 
‘o tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é o delito de formação de quadrilha ou 
bando, tem como bem jurídico tutelado a paz pública. E digo, ainda, da ótica enfatizada 
por Hungria, que não é a paz pública no sentido material - vale dizer -, a perturbação da 
paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a quebra do 
sentimento geral de tranquilidade e de sossego, de paz, que corresponde à confiança na 
continuidade normal da ordem jurídico-constitucional.’  
 
E diz mais Sua Excelência, na sequência:  
 
‘O que pretende a regra de proibição, na minha compreensão, é evitar a conduta que 
viabiliza sociedades montadas para o crime, e é o caso de grupos reunidos para assaltar, 
furtar, falsificar, sequestrar e extorquir. Pelo modo mais diverso e imprevisto, a decisão 
dos que se reúnem em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à base 
dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas.’  
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Então, diz a Ministra Rosa Weber, que o escopo, o objetivo fundamental da quadrilha que 
se forma nos termos do artigo 288, é – pelo menos, segundo compreendi - sobreviver à 
base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas. Continua Sua Excelência: 
  
‘Organizada essa sociedade criminosa, já estará consumado o delito de bando, porque 
afetado o bem jurídico tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver sequer 
início de uma outra ação delituosa e já estará consumado o delito. Essa previsão legal, 
todavia, Senhor Presidente - diz ela ou disse ela na ocasião -, entendo, não se ajusta às 
hipóteses de coautoria.’  
 
Essa é uma questão teórica da mais alta significância, Senhor Presidente. A convivência 
da quadrilha com a coautoria não é automática.  
É preciso que se façam as distinções, de maneira tecnicamente apurada, para que 
se possa ir além de uma série de crimes cometidos em coautoria, na forma do artigo 
29 do Código Penal, para ingressarmos numa figura mais grave, ou conjugada 
àquela primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou bando a que alude 
o artigo 288 do Código Penal.  
 
E prossegue:  
 
‘Essa previsão legal não se ajusta às hipóteses de coautoria com mais de três agentes para 
a prática de crimes previamente combinados. Nesse âmbito de decisão plural, inclusive 
identifica-se uma agravante genérica, conforme o artigo 62, I, do Código Penal, ou até 
mesmo uma qualificadora, como acontece no furto, no artigo 155, § 4º, IV, do Código 
Penal.  
Quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo penal do artigo 288, é a estrutura da 
societas sceleris que causa perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver com 
concurso de agentes que irão responder pelos crimes visados, eventualmente com a pena 
agravada pela simples convenção plural de criminosos, e ficando os agentes na mera fase 
de preparação, sequer crime haverá nesse caso.  
Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação final é, a meu juízo, a diferenciação 
de bando e concurso de agentes pura e simples.’  
 
Portanto, é a indeterminação da prática de crimes na ação final que diferencia a 
quadrilha do concurso de agentes.  
É dizer, não é a prática de dois ou mais crimes praticados em coautoria, que vai 
caracterizar o bando ou quadrilha. É preciso que haja uma conjunção permanente 
com um acordo subjetivo de vontades para praticar uma série indeterminada de 
crimes, como diz a Ministra, numa tese que é - já vou adiantar - muito pacífica na 
doutrina e até na jurisprudência.  
 
Continua Sua Excelência:  
 
‘Só concluindo que os fatos, as condutas, a situação e a organização imputados na denúncia 
como identificadora do crime ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não 
vislumbro prova sequer da prática desse crime; digo, por outras palavras, que não 
vislumbro associação dos acusados para delinquir, como disse, para praticar 
indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera coautoria, ainda que 
envolvendo a prática de vários crimes.  
Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação no item VI do crime de quadrilha, 
sem prejuízo da condenação pelos demais crimes praticados’.  
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Na sequência, a nossa Ministra e doutrinadora, professora Cármen Lúcia, ao acompanhar 
a divergência iniciada pela Ministra Rosa Weber, asseverou o seguinte - no meu ponto de 
vista, de forma tecnicamente impecável:  
 
‘O que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento com liame permanente voltado 
à prática de crimes em geral e nem se precisaria cometer algum crime para se ter, 
eventualmente, o cometimento do crime de quadrilha.  
O que houve aqui foi a reunião de pessoas para práticas criminosas, mas essas práticas 
eram diferenciadas e não tinham como objetivo senão a busca de vantagens indevidas, 
para suprir interesses específicos dos respectivos réus e não colocarem em risco a 
incolumidade pública ou a paz social, que é exatamente o objeto, é o bem tutelado pelo 
artigo 288 do Código Penal, é a incolumidade pública ou a paz social.’  
 
Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha que o Ministério Público imputa 
aos réus tinha ou não este escopo: colocar em risco a incolumidade pública ou a 
paz social; ou se, simplesmente, houve um concurso de agentes, conforme o art. 
29 do Código Penal, para praticar alguns crimes pelos quais, aliás, estão 
respondendo e muitos estão sendo condenados. (...) 
 
Note-se que há mais uma característica – também aventada pelas duas ilustres Ministras: 
o fulcro, o objeto, o bem jurídico tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é justamente 
a paz pública. Para se ter como configurado esse tipo penal, é preciso verificar, assim, se a 
conduta dos réus que foram incluídos nesta Ação Penal 470 teve estas características: a 
prática de uma série de crimes indeterminados; uma conjunção de pessoas interligadas 
por um mesmo interesse, portanto, subjetivamente; e se realmente - a menos que se 
entenda de forma muito lata – houve uma ameaça à paz pública. (...) 
 
Eu gostaria, Senhor Presidente, em rápidas palavras, recuperar aquilo que eu assentei, com 
uma tintura levemente diferenciada, quando do recebimento da denúncia.  
 
No âmbito penal vigora o princípio da estrita legalidade, assim como do Direito 
Administrativo. Vossa Excelência, Senhor Presidente, que é um administrativista de escola, 
também sabe que, no Direito Penal, tal como no Direito Administrativo, rege o princípio 
não da legalidade, mas da estrita legalidade ou da taxatividade, que ultrapassa o conceito 
da mera legalidade, que vigora em outros campos do Direito, em que não se coloca em 
jogo o maior bem do ser humano após a vida, que é exatamente a liberdade, Senhor 
Presidente. Isso significa que o comportamento apenável deve ser típico, ou seja, deve 
estar prévia e minuciosamente descrito na lei, em consonância com o conhecido brocardo 
nullum crimen, nulla poena sine lege, segundo o qual não há crime nem pena, sem expressa 
previsão legal, segundo, aliás, consigna o artigo 5º, inciso XXXIV, da nossa Constituição 
Federal.  
 
Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi Ferrajoli: 
 
‘o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei mediante fórmulas precisas e unívocas 
e devem consistir não em qualidades ou condições pessoais do agente, mas em fatos ou 
comportamentos exteriores empiricamente relevantes e prováveis.’  
 
Então, não é a condição do agente que vai determinar a sua inclusão num determinado 
tipo penal, mas é o plexo de atos ocorrentes no mundo fenomenológico que vai permitir 
a subsunção desses fatos à norma, sempre taxativa, que é a norma penal.  
No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das sanções que alberga, não se 
admitem generalizações nem aproximações para enquadrar determinado comportamento 
na norma definidora de um ilícito, como também não se aceita a chamada analogia in malam 
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partem, ficando, neste campo, vedada qualquer adequação típica por semelhança. É dizer, 
ou o comportamento é típico, ou não é típico; ou se enquadra nos estritos termos da lei, 
ou não se enquadra. (...) 
 
A imputação constante do item II da denúncia refere-se ao delito de formação de quadrilha 
ou bando, cujo tipo encontra-se descrito no art. 288 do Código Penal, a saber: 
‘Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim e cometer crimes.’  
 
Desse modo, tal figura típica não se confunde com o concurso de agentes, nem mesmo 
quando os delitos são praticados reiteradamente, em continuidade delitiva, como, 
a propósito, já advertia o próprio Hungria, para o qual:  
 
‘Não é de confundir-se uma coisa com outra ainda no caso em que a coparticipação ocorra 
em crime continuado, pois, mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os 
coautores.’[2] - [2] HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2ª ed. vol. IX. Rio 
de Janeiro: Forense, 1959, p. 178, grifos no original.  
 
Sendo crime complexo, plurissubjetivo, perpetrado necessariamente por vários 
autores, assemelha-se aos delitos societários, para cuja persecução penal se exige 
a descrição da conduta, penalmente relevante, de cada um dos autores, não 
bastando, para caracterizá-lo, mera narrativa genérica.  
 
Porque, quando se trata de um crime societário, é mais difícil individualizar as condutas, 
mas não é impossível, sob pena de se imputar aos que integram uma sociedade uma 
responsabilidade penal objetiva, que o nosso ordenamento criminal pátrio veda 
totalmente. Então, não basta para caracterizar essa conduta uma mera narrativa genérica.  
 
A existência, na denúncia, de indícios, ou mesmo de provas reveladoras da prática de 
diversos delitos, à evidência, não pode ser suficiente para a tipificação do crime de 
formação de quadrilha em todas as imputações.  
Delito autônomo que é, o crime de formação de quadrilha possui contornos 
próprios, tais como, estabilidade, permanência, número mínimo de participantes, 
liame subjetivo entre os membros, o desejo de praticar uma série indeterminada 
de crimes, etc.  
Com efeito, não basta, para a caracterização do delito de quadrilha, a simples 
coautoria em diversos crimes, de forma continuada ou em concurso material, se 
não ficar evidenciado que os coautores se associaram, de forma estável e 
permanente, para o fim de praticá-los.  
A expressão ‘quadrilha’, empregada no sentido comum, popular, leigo, da palavra – e não 
em sua acepção técnico-jurídica – e veiculada à exaustão na denúncia e nas alegações finais 
da acusação, e, consequentemente, pelos meios de comunicação, não pode, data venia, 
impor-se a esta Suprema Corte, de forma indiscriminada, para todas as imputações que 
foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus.  
 
Na condição de guardiã máxima da Constituição, que tem como vértice axiológico a 
dignidade da pessoa humana, incumbe a esta Suprema Corte zelar para que qualquer 
pessoa possa exercer o seu direito de defesa em toda a plenitude, repelindo as acusações 
que não contenham uma imputação clara e inequívoca de um fato típico imponível a 
alguém.  
(...) 
 
Quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre com o devido respeito, mas 
nós, que trabalhamos na área penal, verificamos que, ultimamente, o Ministério 
Público, toda vez que apresenta uma denúncia em que crimes são praticados por 
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mais de quatro agentes, automaticamente imputa aos acusados a formação de 
quadrilha. Talvez o órgão acusatório muitas vezes entenda que as penas 
resultantes de um determinado julgamento venham a ser tênues ou insatisfatórias 
para a resposta penal que o Estado deve dar aos ilícitos, então agrega à imputação 
o delito de formação de quadrilha visando ao aumento da sanção. Contudo, nós 
juízes, que trabalhamos no plano técnico, precisamos separar o joio do trigo. (...) 
 
Então, por todas essas ponderações que faço com toda a humildade, como um aprendiz 
permanente do Direito – porque ninguém jamais domina inteiramente este imenso 
domínio do saber humano e da técnica de convivência que é o Direito – concluo julgando 
improcedente a acusação de formação de quadrilha com relação a todos os réus desse item 
II e também dos réus constantes no item VI, com fundamento no artigo 386, III, do 
Código de Processo Penal”.   

 
Das discussões no paradigmático acórdão, verifica-se que, para 

a configuração da materialidade exigida para o oferecimento de denúncia, exigem-se 
provas (I) do dolo dos acusados de se associarem, ab initio, com a ilícita 
finalidade de praticar crimes, inclusive com a delimitação temporal desta 
associação; (II) do efetivo liame subjetivo entre os membros, de se colocarem à 
disposição da ORCRIM (II) da permanência e estabilidade desta associação ao 
longo do tempo, diferenciando-a do concurso de agentes para o cometimento de 
crimes em concurso material/continuidade. 

 
No caso dos autos, a denúncia não se desincumbiu do ônus de 

apontar os elementos básicos necessários à prova da materialidade do delito, 
incorrendo em verdadeira inépcia material. 

 
Observe-se: não há absolutamente nenhum comentário acerca 

do dolo inicial dos acusados de se associarem, ab initio, com a finalidade de 
praticar crimes em quantidade indeterminada. Não bastasse isso, também 
não há libelo acusatório de outros elementos da tipicidade penal deste delito.  

 
Desta forma, a acusação busca subverter a lógica probatória de 

uma ORCRIM, partindo de alguns crimes, em tese cometidos por seus supostos 
integrantes, para considerar que toda e qualquer atuação daqueles indivíduos esteve 
relacionada à atuação de uma organização estável e permanente. Neste exercício, a 
acusação se esquiva de comprovar o requisito básico e imprescindível para o 
tipo penal, qual seja, a associação prévia e ab initio, com o liame e o dolo 
subjetivo de cometer crimes de forma indeterminada. 

 
Pois bem.  
 
As diligências realizadas com a deflagração da Operação 

Cobra não permitiram concluir qualquer vínculo expressivo (muito menos 
ilícito) entre Antônio Carlos e Aldemir Bendine, simplesmente porque tal 
relacionamento não existe. 



 

Rua Padre Carapuceiro, 858, 21º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-280. Tel. (81) 3797-4444. 

              www.rigueiraadvocacia.com.br                                                  29 

No depoimento de Antônio Carlos, prestado em 31.07.2017 
perante a Polícia Federal, este mencionou ter sido apresentado a Aldemir Bendine 
em ocasião pontual, quando de sua ida a Porto de Galinhas/PE. Quanto a Marcelo 
Odebrecht e Fernando Reis, o Requerente relatou que não conhece nenhum dos dois 
– destaque-se, ainda, que o Requerente sequer foi citado por qualquer um deles em 
seus termos de colaboração, que dera ensejo à presente denúncia. 

 
Ora, não há menção a Antônio Carlos em nenhum dos 

documentos apreendidos na residência de Aldemir Bendine; não há registro 
de que Antônio Carlos tenha se comunicado com Aldemir Bendine através de 
nenhum meio, muito menos pelo aplicativo Wickr; não há registro a partir de 
cruzamento de localização GPS de que se encontraram; não houve qualquer 
menção pelos colaboradores da Odebrecht de intermediação ou auxílio da 
parte de Antônio Carlos.  

 
Não há, repita-se, absolutamente nenhum elemento que 

vincule Antônio Carlos à prática das supostas infrações penais em conluio 
com Aldemir Bendine e André Gustavo, que dirá à organização criminosa em 
tese existente no âmbito da Odebrecht. 

 
A denúncia insiste em afirmar que Antônio teria recebido, 

juntamente com André, as vantagens direcionadas a Bendine, e que teria se 
relacionado com o Setor de Operações Estruturadas, sem indicar, ao longo da 
exordial, nenhum ato em tese praticado por ele. Na verdade, todos os atos narrados 
teriam sido empreendidos por André Gustavo (encontros, ligações), tendo Antônio 
sido incluído apenas em razão de seu vínculo familiar com aquele, conforme se 
evidencia em todos os demais tópicos da exordial. 

 
Pior: Antônio é alçado à condição de “operador financeiro”, 

sem que o MPF teça uma única conduta delituosa por ele praticada, que não seja o 
suposto empréstimo do flat (alugado em seu nome) para o recebimento dos valores 
(fato que, conforme apontado em tópico anterior, no máximo caracteriza o delito de 
favorecimento real). 

 
Observa-se que até mesmo a suposta conta corrente de propina 

de Aldemir Bendine e André Gustavo, mencionada em outras oportunidades na peça 
vestibular, é sempre referida em relação aos dois acusados. Somente no tópico VI, 
que trata do Fato 07 (pertinência à organização criminosa), é que o parquet 
inclui o nome do Requerente, como se este participasse desta conta, com o 
único objetivo de tentar justificar sua inclusão na suposta ORCRIM exposta 
pela acusação.  

 
Ora, a todo custo o órgão acusatório pretende justificar a 

inclusão do Requerente no rol dos denunciados, mas não traz nenhum elemento que 
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aponte qualquer participação sua nos fatos ora em apuração, razão pela qual a 
denúncia resta inepta, ante a flagrante tentativa de responsabilização objetiva do 
acusado, vedada pelo ordenamento jurídico penal. 

 
 
2.4. DOS EMBARAÇOS À INVESTIGAÇÃO. ACUSAÇÃO QUE 
CONFUNDE AS FIGURAS DO REQUERENTE COM O SEU 
IRMÃO ANDRÉ GUSTAVO. INEXISTÊNCIA DE 
PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE NOS FATOS. 
 

Sobre o tema, a denúncia descreve que “No dia 24 de abril de 
2017, ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, 
previamente ajustados, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, embaraçaram a 
investigação de fatos relacionados à prática de infrações penais praticadas por organização criminosa, 
com a tentativa de indução do Poder Judiciário e do Ministério Público em erro e com o intuito de 
fraudar a instrução processual, mediante a juntada de documentos fraudulentos na 
PET nº 6646 (autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000 -13ª VF Curitiba). (FATO 08)”.  

 
O MPF afirma que, após terem conhecimento de que haviam 

sido citados nas colaborações premiadas de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis e 
que as investigações relacionadas a tais crimes teriam sido remetidas à 13ª Vara 
Federal de Curitiba, “ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO 
CARLOS, ajustados entre si, adotaram medidas para embaraçar a investigação das infrações 
penais”.  

 
A acusação é absurda. Com efeito, basta uma simples leitura da 

peça vestibular para que se perceba que o MPF descreveu conduta que pode ser 
atribuída exclusivamente a André Gustavo (juntada de documentos supostamente 
fraudulentos na Pet 6646) e, sem a apresentação de provas neste sentido, afirma 
categoricamente que tal juntada contou com prévio ajuste junto a outros 
denunciados.  

 
Perceba-se que apenas André Gustavo foi citado nos 

depoimentos de colaboração premiada de Fernando Reis e Marcelo Odebrecht e, 
portanto, é um absurdo o MPF iniciar indicando que ele e seu irmão, Antônio Carlos, 
apresentaram os documentos no bojo da Pet 6646.  

 
A conduta é impossível, pois Antônio Carlos não foi citado 

pelos colaboradores em absolutamente nenhuma linha de seus depoimentos e, em 
realidade, apenas André Gustavo estava habilitado na aludida petição, aliás, muito 
antes do próprio Aldemir Bendine se habilitar através de seu advogado à época. 
Portanto, não merece guarida a ilação de que a juntada de documentos naqueles autos 
fazia parte de um planejamento coletivo entre os denunciados.  
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Ora, Antônio Carlos não era parte interessada nos autos 
da Pet nº 6646 e não teve qualquer participação na confecção de tais 
documentos (visto que sequer integra a empresa do seu irmão, e nem teria 
prestado consultoria em conjunto com ele). Ademais, a denúncia sequer narra 
qual teria sido a conduta praticada por Antônio Carlos, imputando-lhe tal fato, 
provavelmente, em razão da sua relação familiar com André Gustavo. 

 
 

3. DA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 
REQUERENTE. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEM A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO REQUERENTE. 
FATO NOVO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS 
ELEMENTOS INVOCADOS NAS REPRESENTAÇÕES PELA 
CAUTELAR EXTREMA.  
 

Ante todos os argumentos apresentados no presente petitório, 
é de se perquirir que, em relação a Antônio Carlos, não deve subsistir a prisão 
preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.7000. 

 
Primeiramente porque, conforme restou demonstrado, há 

patente inépcia da descrição da denúncia e fragilidade nos elementos invocados pela 
acusação sobre a autoria delitiva do Requerente. A evidenciar a ausência de provas 
mínimas para a persecução penal contra Antônio Carlos, é de se observar que as 
menções a seu nome na denúncia estão todas vinculadas a André Gustavo, inclusive 
no que tange a condutas supostamente delitivas pessoal e diretamente praticadas 
apenas por seu irmão.  

 
De outra ponta, seria natural que os elementos invocados na 

Representação Criminal pela prisão preventiva, na qual se exige um standard mínimo 
de indícios de autoria, fossem confirmados através da superveniente denúncia. 

 
Com efeito, da representação ofertada pelo Ministério Público 

Federal, nos autos da Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.700016, já era 
possível perceber a patente fragilidade dos elementos colhidos pela Polícia Federal e 
pelo parquet durante as investigações que culminaram na deflagração da Operação 
Cobra, a seguir comentados.  

 
(1) O fato de o Requerente ter se utilizado dos serviços do 

taxista Marcelo Casimiro, em especial por causa de depósito em espécie no montante 
de R$ 440.000,00, efetuado em 13/06/2014. Esta movimentação financeira teria 
ocorrido cerca de um ano antes dos fatos, não sendo possível presumir uma 
relação com pagamentos supostamente efetuados pelo Setor de Operações 

                                           
16 Cf. evento 83 dos mencionados autos. 
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Estruturadas da Odebrecht, que apenas vieram a ocorrer em julho/agosto de 
2015. 

 
O Requerente, inclusive, prestou os devidos esclarecimentos 

sobre o depósito em seu depoimento prestado perante a Polícia Federal, em 
31.07.2017, contextualizando a origem dos valores e a utilização de conta bancária 
sobre a qual sua sócia Marisa também tem poder de gestão, relacionada à 
Agropecuária administrada pelo Requerente. 

 
(2) A identificação de reservas de hotéis em São Paulo em favor 

de Marcelo Casimiro, efetuadas pela empresa Circus Turismo e pagas por cartão de 
crédito pertencente a Arcos, vinculado a Antônio Carlos. Da mesma maneira, não 
havia qualquer relação cronológica com os fatos, pois tais reservas 
remontavam ao ano de 2014, enquanto os pagamentos supostamente ilícitos 
narrados na denúncia ocorreram em julho/agosto de 2015.   

 
Igualmente, em seu depoimento, o Requerente justificou a 

eventual necessidade de Marcelo Casimiro se hospedar na capital paulista enquanto 
prestador de serviços, pois reside na localidade de Cotia, consideravelmente distante 
do centro comercial de São Paulo.  

 
(3) Termo de colaboração de Ricardo Saud. É de se ver que o 

colaborador não mencionou pessoalmente Antônio Carlos e, em verdade, assim 
como restou evidente ao longo do presente petitório, trata-se de mais uma situação 
em que o parquet, vislumbrando provas em tese desfavoráveis a André Gustavo, 
simplesmente estendeu-as a Antônio Carlos, sem indicar elementos outros que 
justificassem tal interpretação.  

 
Ademais, cumpre acrescentar que invocar fatos 

completamente distintos daqueles ora apurados (que ainda serão submetidos a 
investigação, e cuja homologação dos termos de colaboração premiada se encontra 
suspensa por força de recentes acontecimentos17) para fins de requerer uma prisão 
preventiva, representa verdadeira invocação do direito penal do autor. Afinal, 
os pressupostos (indícios de materialidade e autoria) para qualquer prisão cautelar 
devem estar relacionados aos próprios fatos delitivos sob apuração.    

 
 (4) Anotação no celular do Requerente a respeito de suposto 

pagamento de reserva de bangalô em favor de Amanda Bendine (filha de Aldemir 
Bendine). Em relação a este fato, único que poderia estar diretamente relacionado ao 
caso concreto, o avanço das investigações demonstrou em definitivo que não merece 

                                           
17 No bojo da AC nº 4352/STF, foram decretadas as prisões temporárias de Joesley Batista e Ricardo Saud, após 
suspensão da homologação do acordo de colaboração premiada relacionado à empresa JBS, por possível omissão de 
informações e quebra do acordo.   
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prosperar a presunção do MPF de que Antônio Carlos realizou o pagamento da 
referida estadia em hotel.  

 
O conteúdo da anotação já não permitia concluir pelo aludido 

pagamento, porém, posteriormente, o MPF oficiou o Hotel Nannai e verificou que 
o próprio Aldemir Bendine efetuou o pagamento de absolutamente todas as despesas 
da estadia familiar no Hotel Nannai. Tanto que o MPF sequer narrou este evento 
como um ato de corrupção ou lavagem de dinheiro nos autos.  

 
(5) Suposta movimentação financeira atípica da Arcos. Quanto 

ao tema, é de se ver que a Arcos não guarda qualquer relação com os fatos sob 
apuração: não foi mencionada pelos colaboradores; não foi citada na denúncia, nem 
foi objeto do sequestro de bens deferido por V. Exa. em relação a alguns investigados 
e empresas.  

 
Ademais, conforme devidamente esclarecido pelo Requerente 

em seu depoimento prestado em 31.07.2017, trata-se de empresa de grande porte, 
que realiza não apenas peças e planejamento publicitário, mas também eventos de 
grande magnitude, que frequentemente exigem fluxo de caixa para pagamento de 
despesas, fornecedores e prestadores de serviço (no mercado muitos trabalham com 
recebimento à vista, ou logo após a conclusão do evento).  

 
Após estas observações, é preciso registrar que o próprio 

Ministério Público Federal afastou da denúncia os temas acima, esvaziando seus 
próprios argumentos no que vinculava o Requerente aos fatos da denúncia.  

 
Conforme a defesa reiteradamente argumentou em seus 

pedidos de revogação das prisões cautelares, restou evidente que os 
fundamentos outrora colacionados não tinham sequer relação com os fatos 
ora narrados na denúncia e, portanto, não poderiam servir como pressupostos 
ou requisitos para a medida extrema.  

 
Da leitura da exordial, facilmente se conclui que, em verdade, o 

standard de provas de autoria em relação ao Requerente foi reduzido após o 
término das investigações, e os elementos que especulavam pela sua participação 
delitiva e outrora justificaram a aplicação da prisão preventiva simplesmente não 
foram abordados na exordial.  

 
Trata-se, portanto, de verdadeiro fato novo, através do qual a 

própria narrativa acusatória evidencia que foram anteriormente apresentados 
argumentos para a prisão preventiva que não encontraram qualquer confirmação nas 
diligências posteriores, justificando uma nova análise da necessidade e adequação 
da cautelar extrema aplicada por este Juízo.   
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Na verdade, ante a ausência de elementos que pudessem 
vincular o Requerente aos fatos em apuração – além do (equivocado) depoimento 
prestado por Marcelo Casimiro no bojo da Operação Xepa –, para requerer a prisão 
cautelar do Requerente, o parquet trouxe informações acerca de eventos que (I) teriam 
ocorrido muito antes dos supostos delitos ora combatidos, ou que (II) não teriam 
qualquer relação com Antônio Carlos, e sim com André Gustavo, mas que lhe foram 
atribuídos por “extensão”.  

 
Esta exposição de motivos realizada pelo MPF nos autos 

da medida cautelar induziu este magistrado em erro, levando-o a decretar a 
prisão preventiva do Requerente com base em argumentos completamente 
dissociados dos fatos ora em apuração – tanto que sequer foram incluídos na 
denúncia.  

 
Mas não apenas.  
 
Ainda que não subsistam os argumentos outrora empregados 

pelo MPF para embasar o pedido de prisão preventiva do Requerente, é de se ver 
que mesmo aquilo narrado na exordial não constitui fundamento suficiente a 
embasar a manutenção da constrição do acusado. 

 
Quanto ao fundamento para a preventiva de que o pagamento 

realizado pela Odebrecht teria ocorrido já no ano de 2015, quando avançadas as 
investigações da Operação Lava Jato, não merece prosseguir como fundamento para 
a preventiva do Requerente, afinal, nenhum dos colaboradores indicou que ele 
tenha participado de qualquer acerto do pagamento ou do recebimento dos 
valores.  

 
A denúncia insere esta informação sem apresentar nenhuma 

prova, porque, mesmo após todas as cautelares realizadas, subsiste apenas o 
depoimento de uma única testemunha, Marcelo Casimiro, de que teria recebido do 
Requerente as senhas para recebimento dos valores.  

 
A testemunha provavelmente se equivocou à ocasião do seu 

depoimento mediante condução coercitiva, cujas declarações não se mostram críveis 
à luz das provas até então coligidas aos autos.  

 
Isso porque, mesmo após o avanço das investigações e 

inúmeras cautelares, o MPF não logrou minimamente avançar na participação do 
Requerente na consumação do delito nem na relação com outros investigados (além 
de seu próprio irmão) que possibilitem interpretar que ele possuía consciência e 
vontade de aderir a atos que estavam sendo cometidos supostamente no âmbito da 
Operação Lava Jato.  
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Ora, não há provas nos autos que demonstrem relação de 
Antônio Carlos (ligações, e-mails, mensagens, encontros etc.) com Aldemir Bendine 
ou com os colaboradores da Odebrecht e, portanto, ao contrário do afirmado no 
decisum que decretou a prisão preventiva, não há nenhuma relação entre eles. 
Como já apontado, nem mesmo todas as medidas investigativas adotadas pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Público Federal lograram colher elementos que indicassem 
vínculo do Requerente com os demais acusados. 

 
Ora, é preciso relembrar que não houve qualquer 

questionamento da autoridade policial à referida testemunha sobre André Gustavo – 
responsável pelo fornecimento das senhas a Marcelo Casimiro. Além disso, o 
depoimento prestado perante a Polícia Federal por André Gustavo simplesmente 
afasta qualquer necessidade de atuação de Antônio Carlos nos fatos narrados, 
contudo, foi completamente desconsiderado pelo parquet em sua denúncia. 

 
Quanto à pejorativa especulação de que Antônio Carlos e 

André Gustavo seriam “sócios em suas atividades”, conforme demonstrado, desde 
julho de 2014, o Requerente não é mais sócio da MP Marketing, enquanto há quase 
um ano André Gustavo se desvinculou da ARCOS.  

 
Não é demais relembrar que, conforme ficou esclarecido nos 

depoimentos de ambos, André Gustavo reside em Brasília há mais de 05 anos, 
enquanto Antônio Carlos continuou morando em Recife, e prosseguiu com diversos 
negócios sem qualquer participação do irmão. 

 
Na prática, decretou-se a prisão preventiva do Requerente 

como uma espécie de apêndice da prisão do seu irmão André Gustavo, quando tal 
vinculação não resiste a uma análise mais apurada dos autos. Não foram sequer 
trazidos novos elementos na denúncia que aprofundem ou confirmem qualquer 
coincidência de agendas entre os irmãos, enfraquecendo as ilações do MPF quando 
requereu a prisão preventiva de ambos de forma indiscriminada.  

  
Por fim, ainda que o Requerente tivesse repassado as 

aludidas senhas a Marcelo Casimiro – o que não ocorreu –, tal fato 
evidenciaria apenas uma menor participação do Requerente, apenas no 
momento de exaurimento do crime de corrupção, que não justifica 
tratamento semelhante àquele dirigido aos outros corréus.   

 
Este raciocínio sobre participação de menor relevância já foi 

invocado por este Juízo em outras ocasiões, ponderando atentamente pela revogação 
da prisão temporária, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a 
exemplo do Pedido de Prisão Preventiva n. 5022999-97.2016.4.04.7000, em cuja 
decisão V. Exa. descreveu que, não obstante a gravidade dos crimes sob apuração, 
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“ambos teriam uma função secundária no suposto esquema criminoso, 
motivo pelo qual seria talvez desproporcional decretar a preventiva”. 

 
Da mesma forma, em semelhante requerimento tombado sob 

o nº 5078542-56.2014.4.04.7000, mesmo após narrar um conjunto probatório muito 
mais robusto do que aquele observado nos presentes autos, V. Exa. procedeu à 
seguinte análise e conclusão:  
 

“Muito embora haja prova, em cognição sumária, de que Adarico Negromonte Filho 
teria participado do grupo criminoso dirigido por Alberto Youssef dedicado à lavagem 
de dinheiro e ao pagamento de propina a agentes públicos, forçoso reconhecer que o 
papel era de caráter subordinado, encarregando-se de transportar e distribuir dinheiro 
aos beneficiários dos pagamentos.  
 
Tal função foi afirmada por testemunhas, acusados e ainda pode ser inferida de trocas 
de mensagens telemáticas, quando o nome do Adarico é citado como emissário de 
Alberto Youssef e responsável pela entrega de dinheiro ao grupo criminoso.  
 
Considerando o papel subordinado, a posição do MPF, e ainda o princípio da 
presunção de inocência, tornando a prisão preventiva excepcional, é o caso de 
determinar sua soltura, sem prorrogação da temporária e ou a imposição da preventiva.  
 
Observo que a soltura se faz que tenha havido, aparentemente, qualquer colaboração 
dele no processo, não havendo, como reiteradamente afirmado por este Juízo, 
correlação necessária entre prisão e cautelar e colaboração.  
 
Desse modo, revogo, no último dia, a prisão temporária decretada em desfavor de 
Adarico, impondo a ele as seguintes medidas cautelares substitutiva: proibição de 
deixar o país, proibição de mudar de endereço sem autorização deste Juízo, obrigação 
de entregar o passaporte no prazo de cinco dias (se ainda não tiver feito isso), obrigação 
de comparecer a todos os atos do processo, tanto na investigação como na eventual 
ação penal, inclusive mediante intimação por qualquer meio, inclusive telefone”.   

 
Observe-se que, em relação ao contexto de fatos ora 

investigados, oriundos das apurações relacionadas ao Setor de Operações 
Estruturadas da Odebrecht, há contra o Requerente o relato de uma testemunha 
afirmando ter ele sido o responsável por fornecer as senhas para coleta dos valores. 
Porém, nem os colaboradores nem o restante do conjunto probatório aponta para 
sua participação nos fatos – na verdade, o próprio André Gustavo, em seu 
depoimento policial, narrou que ele é quem teria fornecido as supramencionadas 
senhas a Marcelo Casimiro, afastando qualquer atuação de Antônio Carlos.  

 
Além de inadequada pela fragilidade das acusações no que tange 

à autoria do Requerente, inexiste qualquer risco concreto de evasão do distrito da 
culpa, muito menos elementos contemporâneos à decretação da medida cautelar 
extrema a justificá-la, afastando por completo, concretamente, a necessidade da 
manutenção da sua prisão preventiva. 
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Uma vez concluídas as diligências da fase ostensiva da operação 
para coleta de provas, torna-se diminuta a possibilidade de Antônio Carlos atentar 
contra a instrução processual. Da mesma maneira, não há qualquer notícia dos autos, 
mesmo após sua condução coercitiva na 26a Fase da Operação Lava Jato, de condutas 
concretas de sua parte nesta direção, em detrimento da instrução do processo ou 
contra a ordem pública. 

 
Observe-se: o Requerente não possuía viagem marcada para 

outro país, e pode apresentar seu passaporte para ficar retido perante V. Exa. a 
qualquer momento; não há qualquer registro de que entrou em contato ou buscou 
pressionar testemunhas ou se furtar das investigações; e não foram encontrados em 
sua residência (nem com a Operação Xepa, nem com a Operação Cobra) 
documentos que reforcem os indícios anteriormente apresentados pelo MPF, ou que 
demonstrem seu intuito de se furtar às investigações.   

 
Por fim, importa salientar que a superveniência da denúncia nos 

presentes autos (fato novo) apenas reforçou o que a defesa vem sustentando desde 
o primeiro pedido de não decretação da preventiva: os argumentos trazidos para 
fundamentar a representação do MPF pela prisão foram completamente alheios 
aos presentes fatos, e não possuíam o condão de evidenciar sequer indícios 
contundentes de autoria delitiva, muito menos o fumus boni iuris para a medida.  

 
Isso porque tais argumentos, outrora invocados para 

requerer a prisão cautelar, em sua grande maioria, não foram objeto de 
descrição e abordagem na inicial acusatória.  

 
Ante a fragilidade dos pressupostos da preventiva não se 

mostram fortes em relação a Antônio Carlos, bem como a ausência dos requisitos da 
cautelaridade inerentes à prisão preventiva, resta evidenciado que a medida extrema 
não é imprescindível, sendo mais adequada ao caso a aplicação de medidas cautelares 
diversas da prisão do art. 319, do Código de Processo Penal, acaso V. Exa. ainda 
entenda pela necessidade destas.   

 
4. DOS PEDIDOS. 
 

Ante o exposto, requer de V. Exa.:  
 
4.1. A rejeição da denúncia com fulcro no art. 395, arts. I e II, do Código 
de Processo Penal, por absoluta inépcia formal e material em relação ao 
Requerente, considerando a ausência de descrição para fins de 
estabelecimento da autoria dos fatos supostamente delitivos e ausência de 
substrato probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal.  
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4.2. A absolvição sumária do Requerente, com fulcro no art. 386, IV, do 
Código de Processo Penal.  

 
4.3. Subsidiariamente, a oportuna intimação e posterior oitiva das 
testemunhas ao final arroladas, mediante videoconferência, nas respectivas 
sedes da Justiça Federal onde residem.  
 
4.4. A imediata revogação da prisão preventiva do Requerente, por se 
mostrar medida desproporcional e inadequada ao nível de sua suposta 
participação na narrativa da denúncia, bem como pelo fato de a exordial 
acusatória não ter corroborado os elementos anteriormente invocados 
para a representação pela cautelar extrema, com ou sem a aplicação das 
medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo art. 319, do Código de 
Processo Penal.  

 
 

Pede deferimento. 
De Recife/PE para Curitiba/PR, em 11 de setembro de 2017. 
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