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Excelentíssimo Senhor Juiz da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação Penal n˚ 0505914-23.2017.4.02.5101 
  
JACOB BARATA FILHO (“Requerido”), já devidamente qualificado nos autos do 
processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por 
seus advogados devidamente constituídos (doc. n. 1), com fulcro no art. 396-A do 
Código de Processo Penal (“CPP”), apresentar 
 

R E S P O S T A  À  A C U S A Ç Ã O  
 
veiculada na denúncia ofertada pelo D. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro 
(“MPF”), fazendo-o ao abrigo dos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos, 
que evidenciam a necessidade de que a denúncia oferecida nestes autos seja 
inteiramente rejeitada. 
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I. - DOS FATOS E DO PROCESSO 
 
1.   - Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor do Requerido pela suposta prática 
dos delitos de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), lavagem 
de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei n˚ 9.613/1998), operação desautorizada de instituição 
financeira (art. 16, da Lei n˚ 7.492/1986), manutenção de contabilidade paralela de 
instituição financeira (art. 11 da Lei n˚ 7.492/1986) e participação em organização 
criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei n˚ 12.850/2013). 
 
2.   - De acordo com o D. MPF, a investigação que subsidiou o oferecimento da 
denúncia no procedimento em testilha deriva dos fatos revelados no bojo da 
cognominada “Operação Lava Jato”, os quais teriam revelado, no Estado do Rio de 
Janeiro, uma suposta organização criminosa na qual “diversos envolvidos se 
especializaram em núcleos de atuação, relativamente autônomos, posto que 
interdependentes, dando, cada um, suporte à atuação dos demais” (fl. 9). 
 
3.   - Nesse sentido, consta da exordial acusatória que “integravam o núcleo 
econômico os empresários de ônibus JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA 
FILHO, JOÃO AUGUSTO MONTEIRO e MARCELO TRAÇA, além do então 
presidente executivo da FETRANSPOR e do RIO ÔNIBUS LÉLIS TEIXEIRA, todos 
responsáveis por controlar a arrecadação semanal de propina junto às empresas de 
ônibus e repassar os valores ilícitos a agentes públicos, incluindo o ex-governador 
SÉRGIO CABRAL” (fls. 9/10). 
 
4.   - Outrossim, narra o Parquet que “os repasses de propina à organização 
criminosa tinham como contraprestação a prática de atos de ofício pelos gestores do 
Estado do Rio de Janeiro, porquanto o conjunto de funções exercidas pelos agentes 
públicos que integram o núcleo administrativo e político da organização está 
relacionado com os interesses privados dos particulares como exploradores do 
transporte público urbano” (fl. 10).  
 
5.   - A esse respeito, foram apontados como supostos “atos concretos” do Poder 
Público vinculados à hipotética engenharia delitiva o (i) reajuste da tarifa de ônibus 
no ano de 2009 e (ii) a concessão de 50% de desconto no IPVA dos ônibus no ano de 
2014: 
 

Aumento de 7% da tarifa de ônibus no ano de 2009:  
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“Assim, alguns dias após as tratativas empreendidas diretamente pelo então governador 
SÉRGIO CABRAL, o Presidente do DETRO à época, ROGÉRIO ONOFRE autorizou, 
por meio da Portaria nº 974, de 23/12/2009, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro, no dia 28/12/2009, o aumento de tarifa das passagens de ônibus 
intermunicipais no percentual de 7,05%. 
Posteriormente, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE, no 
ano de 2013, foi constatado, dentre diversas irregularidades, que o aumento de tarifa 
concedido por ROGÉRIO ONOFRE em 2009, no percentual de 7,05% para os serviços 
rodoviários não metropolitanos (tarifa A) foi superior ao calculado no estudo tarifário 
(2,68%), o que resultou na condenação do gestor perante a Corte de Contas, no âmbito 
do processo nº 113.608-3/13” (fl. 93 JFRJ). 
 
Desconto de 50% no IPVA dos ônibus: 
“Em janeiro de 2014, o então Governador SÉRGIO CABRAL concedeu, por meio do 
Decreto nº 44.568, de 17 de janeiro de 2014, desconto de 50% no IPVA para as 
empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro, apenas um dia após o recebimento do 
ofício com a solicitação encaminhado pelo Presidente Executivo da FETRANSPOR, 
LÉLIS TEIXEIRA. 
O Decreto foi assinado no dia 17/01/2014, sexta-feira, e publicado no Diário Oficial em 
21/01/2014, terça-feira. 
O processo administrativo E-12/001/56/2017, que embasou o referido decreto, possui 
apenas 15 páginas e está anexado na íntegra a esta denúncia. 
Salta aos olhos a agilidade com que tramitou o referido procedimento na administração 
estadual. No entanto, a celeridade ímpar pôde ser compreendida após a análise dos 
dados obtidos com o afastamento do sigilo telemático autorizado na medida cautelar nº 
0504252-24.2017.4.02.5101, a qual permitiu constatar que o ato administrativo 
praticado pelo então Governador foi precedido de intensa negociação nos bastidores 
com os empresários de ônibus e outros integrantes do alto escalão do governo” (fls. 
94/96 da denúncia). 
“Não por acaso, a despeito das dificuldades narradas dias antes aos empresários, o 
decreto de desoneração fiscal foi editado por SÉRGIO CABRAL um dia após o 
recebimento do ofício da FETRANSPOR, sem amparo em estudo técnico que tivesse 
demonstrado concretamente o reflexo da redução do tributo nos custos do serviço de 
transporte público e nas tarifas dos ônibus intermunicipais custeadas pela população, 
indicando que prevaleceram os motivos secretamente ajustados entre os empresários e a 
cúpula do Governo do Estado” (fl. 98 da denúncia). 

 
6.   - Além disso, o D. MPF afirma que “os milionários valores da propina foram 
ocultados e movimentados ao largo do sistema bancário oficial, recolhidos 
regularmente nas garagens de empresas de ônibus vinculadas à FETRANSPOR e 
custodiado em transportadora de valores, que transcendiam totalmente a 
autorização para custódia que qualquer empresa dessa natureza possui, passando a 
operar francamente instituição financeira, inclusive com a manutenção de contas em 
nome empresas e de pessoas físicas, fazendo intensas operações de compensação 
entre elas e até mesmo aplicando uma espécie de remuneração mensal no saldo 
custodiado” (fls. 10/11). 
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7.   - No entanto, para intentar vincular o Requerido a essa suposta engenharia 
delitiva, o Parquet não logrou êxito em indicar qualquer elemento concreto apto 
a justificar a sua inclusão no polo passivo da exordial acusatória. 
 
8.   - Conforme será sobejamente demonstrado, o D. MPF parte de presunções e 
argumentos absolutamente genéricos e abstratos – como a singela alegação de que o 
Requerido atua como empresário no ramo de transporte público no Estado do Rio de 
Janeiro – para inferir que o Requerido integraria suposta organização criminosa 
destinada a realizar repasses de vantagens indevidas a agentes políticos. 
 
9.   - Referidas ilações, além de inverídicas e infundadas, foram fulcradas em 
procedimento criminal erigido de forma absolutamente ilícita, uma vez que 
procedente de usurpação da competência do Excelso Supremo Tribunal Federal 
(“STF”). 
 
10.   - Desta feita, serão evidenciadas adiante as razões que devem levar este I. Juízo 
a anular a sua decisão de recebimento da denúncia, rejeitá-la em sua integralidade ou, 
ainda, absolver o Requerido de parcela das imputações realizadas. 
 
II. – DA NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. – DO EVIDENTE 
CERCEAMENTO DE DEFESA. – DA FALTA DE ACESSO À 
INTEGRALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO PELO ACUSADO.  

11.   - Preliminarmente, cumpre ressaltar que as imputações realizadas pelo Parquet 
foram precedidas de medidas de quebra de sigilo, colaborações premiadas, planilhas 
e documentos apresentados pelos colaboradores e alguns poucos bens apreendidos 
para oferecer a presente denúncia.  
 
12.   - Destarte, tão logo tomou conhecimento do procedimento criminal em 
comento, por meio de citação ocorrida na data de 16.08.2017, o Requerido 
depreendeu esforços na obtenção de todos os elementos de prova mencionados na 
denúncia, os quais estão disponíveis apenas no cartório da secretaria da vara deste I. 
Juízo – malgrado a tramitação do feito ocorra eletronicamente. 
 
13.   - No entanto, da análise da peça acusatória, verificou-se que alguns dos 
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documentos citados ao longo da denúncia, e essenciais ao deslinde da demanda 
proposta pelo D. MPF, sequer haviam sido juntados aos autos eletrônicos. 
 
14.   - Por conseguinte, o Requerido iniciou empreitada processual – que até o 
presente momento não teve fim –, a fim de obter acesso à totalidade do conjunto 
probatório que lastreia a exordial acusatória. Nessa toada, pleitos de acesso à 
referida documentação foram objeto de diversas petições (fls. 1153/1159, 1546/1553 
e 1788/1799) e embargos declaratórios (fls. 1404/1415 e 1800/1812) no bojo da 
presente ação penal. 
 
15.   - A bem da verdade, em atenção a cada um dos pleitos de acesso 
empenhados pelo Requerido, este I. Juízo concedeu-lhe acesso a novos elementos 
probatórios, que, no entanto, ainda não configuram a totalidade do acervo 
probatório do presente procedimento criminal. 
 
16.   - Nesse sentido, em certidão de fls. 1427/1428, foram acostados alguns desses 
elementos de prova, além de ter sido indicado que parte desse material estava 
disponível em secretaria para acesso às defesas. De maneira similar, depreende-se da 
certidão de fl. 1813 que apenas então a secretaria da vara deste I. Juízo disponibilizou 
uma das mídias mencionadas na denúncia à defesa técnica do Requerido.  
 
17.   - Ademais, consta da certidão de fls. 1837/1838 que apenas em 26.09.2017 foi 
garantindo o acesso a vários dos elementos ali relacionados. Por fim, a própria 
decisão que compeliu o Requerido a apresentar resposta à acusação determinou a 
intimação do D. MPF “para que junte aos presentes autos os depoimentos prestados, 
na sede da Procuradoria, por ENÉAS BUENO, MARCELO TRAÇA e GUSTAVO 
ESTELLITA, na data de 27/07/2017”. 
 
18.   - Não persiste dúvida que foi apenas com a atuação persistente da presente 
defesa, que esta logrou acesso a diversos elementos de prova utilizados pelo Parquet 
para o oferecimento da denúncia. No entanto, resta pendente a disponibilização de 
determinados elementos probatórios que, apesar de serem de conhecimento da 
defesa, não foram juntados aos autos até o presente momento. 
 
19.   - A despeito da falta de acesso a elementos probatórios referentes ao presente 
processo, este I. Juízo, ao rejeitar embargos de declaração opostos justamente com o 
objetivo de fazer sanar omissão relativa a pleitos de acesso a provas não juntadas 
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pelo Parquet, permaneceu, mais uma vez, silente quanto ao pedido de acesso ao 
vídeo contendo os vídeos dos depoimentos da colaboração dos Srs. Álvaro Novis, 
Edimar Dantar, Renato Chebar e Jonas Lopes de Carvalho Júnior. 
 
20.   - Note-se que as informações prestadas pelos colaboradores serviram, em 
grande parte, como elemento norteador da presente denúncia, sem as quais muito 
possivelmente sequer teria sido esta oferecida. 
 

21.   - Há que se notar que o presente I. Juízo, após reiteradamente omitir-se à 
análise dos pleitos de acesso à documentação em questão, por meio de r. decisão 
prolatada em 29.09.2017 (fls. 1839/1842) compeliu o Requerido a apresentar a 
presente resposta à acusação no prazo de 05 (cinco) dias, findando-se este em 
09.10.2017. 
 
22.   - É de se notar, inclusive, que por meio dessa r. decisão de 29.09.2017, este I. 
Juízo também compeliu o D. MPF para que “junte aos presentes autos os 
depoimentos prestados, na sede da Procuradoria, por ENÉAS BUENO, MARCELO 
TRAÇA e GUSTAVO ESTELLITA, na data de 27/07/2017” – o que não foi feito até a 
data de apresentação desta resposta à acusação –, evidenciando a ilegalidade 
praticada nestes autos. 
 
23.   - Cabe salientar, ainda, que o posicionamento deste I. Juízo afeta diretamente o 
devido processo legal do procedimento de persecução penal em comento, na medida 
em que inviabiliza o acesso do Requerido a diversos elementos de prova, alijando 
a eficácia do princípio do contraditório e da ampla defesa na ação penal, o que 
maculará a validade do processamento da persecução em sua integralidade. 
 
24.   - Frise-se, por oportuno, que a tese que está sendo infirmada neste tópico deste 
writ é, inclusive, encampada pelo MM. Magistrado que conduz a Operação Lava-Jato 
em Curitiba/PR. 
 
25.   - A esse propósito, recentemente, no âmbito dos autos da ação penal nº 
5035263-15.2017.4.04.7000, em trâmite perante o I. Juízo da 13ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Curitiba/PR, envolvendo o Sr. Aldemir Bendine, o D. MPF, 
quando do ajuizamento da ação penal, ressaltou a necessidade de que os 
acusados tivessem pleno conhecimento de todos os elementos probatórios 
mencionados no procedimento criminal (fls. 1417/1418). Na oportunidade, 
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requereu a disponibilização de outros elementos de convicção que não estavam 
disponíveis, na íntegra, para o Parquet. Confira-se excerto da cota ministerial em 
questão: 
 

1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em separado em desfavor 
de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA 
SANTOS REIS, ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, 
ANTÔNIO CARLOS VIERA DA SILVA JÚNIOR e ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ 
NOVIS, com anexos que a integram para os devidos fins. 
2 – O denunciado ÁLVARO NOVIS celebrou acordo de colaboração premiada com o 
Ministério Público Federal, homologado no Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, 
requer a V. Exa., seja oficiado ao Ministro Félix Fisher, Relator da PET 11962, com a 
solicitação de encaminhamento do acordo de colaboração premiada, bem como 
eventuais anexos, documentos e depoimentos que tratam exclusivamente do tema 
ODEBRECHT e conta “PAULISTINHA”. 
3 – A testemunha RICARDO SAUD celebrou acordo de colaboração premiada com o 
Ministério Público Federal, homologado no Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, 
requer a V. Exa., seja oficiado ao Ministro Edson Fachin solicitando cópia do acordo de 
colaboração premiada e de eventuais anexos que circunstancialmente digam respeito as 
atividades de ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS como operadores 
financeiros, ainda que não vinculadas aos fatos descritos nesta denúncia. 
 (...) 
6 - Requer, ainda, o MPF:  
a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das colaborações 
premiadas, cujo conteúdo não se encontra sob sigilo, dos colaboradores ora 
arrolados como testemunhas; 

 
26.   - Evidentemente, a preocupação do MM. Magistrado Titular do I. Juízo da 13ª 
Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR com a possibilidade de a defesa 
técnica dos acusados em acessar os documentos que amparam a exordial acusatória 
relaciona-se com incidência do princípio do contraditório, estatuído no artigo 5º, LV, 
da Constituição Federal1, no caso concreto. 
 
27.   - Por oportuno, deve-se salientar que o contraditório detém como um de seus 
corolários a possibilidade de o acusado tomar conhecimento pleno da acusação 
que lhe é formulada e, ainda, de produzir provas destinadas a refutar as imputações 
elaboradas pelo órgão acusador. É o que se depreende do escólio de Antônio 
Magalhães Gomes Filho: 
                                                           
1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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A primeira manifestação do contraditório e pressuposto básico da referida 
participação é a informação, uma vez que sem a ciência efetiva a respeito de tudo o 
que se passa no processo seria inviável o exercício daquele complexo de atividades 
pelos interessados no provimento. (...) 
Num segundo momento, de participação ativa propriamente dita, o contraditório 
engloba um amplo e complexo feixe de prerrogativas, poderes e faculdades utilizadas 
pelas partes, que convergem para a obtenção de um resultado favorável por intermédio 
do processo.2 

 
28.   - Em situação análoga à desta persecução penal o Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, em procedimento derivado da Operação Lava-Jato, consignou 
que a singela impossibilidade de acesso aos vídeos dos depoimentos dos 
colaboradores premiados em ação penal – como ocorre no presente caso – já 
tem o condão de caracterizar nulidade e, por conseguinte, inequívoco 
constrangimento ilegal: 
 

PROCESSO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA 
PARA DATA ANTERIOR AO VENCIMENTO DOM PRAZO DA DEFESA 
PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO ATO 
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECESSO FORENSE. PORTARIA DA CORTE 
SUSPENDENDO PRAZOS PROCESSUAIS. ACESSO À DEFESA DOS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ACUSAÇÃO DESCRITOS NA 
DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER MINISTERIAL 
PARCIALMENTE FAVORÁVEL. ACESSO ÀS MÍDIAS DAS 
COLABORAÇÕES PREMIADAS ANTES DA ABERTURA DE PRAZO PARA A 
DEFESA PRELIMINAR. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. WRIT CONCEDIDO.  1. 
Não há equívoco na designação de data para audiência de instrução e julgamento no 
despacho que determina a citação do acusado para responder aos termos da inicial. 
Todavia, esse ato judicial deve ser realizado em data posterior à apresentação da defesa 
do réu.  2. Não obstante a situação fática, mesmo assim afigura-se inviável a inversão 
processualística, pois há direito subjetivo do réu em ver a sua defesa prévia analisada - 
inclusive as hipóteses de absolvição sumária - antes do início da instrução processual.  
3. Raciocinada a inversão processual ao extremo, seria atentatório ao constitucional 
princípio da ampla defesa a realização do ato processual de instrução e julgamento, sem 
nem mesmo vencido o prazo para oferta da defesa prévia, com a condenação de um réu 
sem defesa preliminar recebida e analisada.  4. A suspensão do ato processual - 
realização de audiência de instrução -, antes mesmo de analisadas as causas de 
absolvição sumária, é medida que se impõe.  5. A Presidência deste Tribunal Regional 
Federal da 1ª. Região baixou a Portaria Presi 431, datada de 14/12/2016, que em seu art. 
1º, dispôs: "No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro serão suspensos os prazos 
processuais, a realização de audiências e de sessões de julgamento, a expedição de 
notificações, as intimações ou qualquer ato que implique fluência de prazo para as 

                                                           
2 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 35. 
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partes, em toda a 1ª Região (2ª Grau, 1ª Grau, Juizados Especiais Federais e Turmas 
Recursais), nos termos do art. 220 do CPC".  6. O Supremo Tribunal Federal, através da 
Súmula Vinculante nº. 14, e em vários julgados, assegurou à defesa, o acesso amplo de 
todos os meios de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de 
depoimentos em formato audiovisual.  7. "Assegurado o acesso do investigado aos 
elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado 
na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14, 
que garante ao defensor legalmente constituído 'o direito de pleno acesso ao 
inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de 
sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e 
formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, 
consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso 
de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou 
processo judicial' (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
DJe de 1º.4.2014)" (STF. Pet 6.164 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. Teori 
Zavascki, julgado em 06/09/2016, DJe-201, de 21/09/2016).  8. É direito subjetivo do 
réu ter acesso à mídia da Colaboração Premiada para a construção da sua defesa 
prévia, se a delação for a base da justa causa da ação penal reconhecida na própria 
denuncia.  9. O prazo para apresentação de defesa prévia deverá ser restituído ao 
réu, ora paciente, contando-se termo inicial a partir da data de juntada da 
integralidade das mídias.  10. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar a 
juntada aos autos das mídias porventura ainda não apresentadas, bem como a devolução 
integral do prazo para apresentação de defesa prévia, após a referida juntada das mídias 
ao feito”. 
(HC 0071497-50.2016.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY 
BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 18/04/2017) 

 
29.   - De forma similar, o Exmo. Ministro Rogério Schietti no bojo do habeas 
corpus nº 417.334/DF, procedimento também derivado da Operação Lava-Jato (doc. 
n. 2) concedeu habeas corpus ao Paciente, superando o enunciado sumular nº 
691/STF3, para suspender a realização de audiências “até que seja trazido aos 

autos da referida ação penal a integralidade do acordo celebrado entre o corréu 

Lúcio Funaro e o Ministério Público, inclusive os seus anexos, depoimentos e 

áudio visual, garantindo-se ao paciente o direito de somente ser interrogado após o 

conhecimento da citada colaboração do corréu”. 
 
30.   - Ora, o entendimento firmado é perfeitamente aplicável à situação do 
Requerido: o Exmo. Ministro apontou que a persecução penal em questão não 
pode ser continuada contra o acusado sem que seja franqueado acesso ao vídeo 
do colaborador que embasou a sua persecução penal. 

                                                           
3  Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em 
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
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31.   - Vale a pena ressaltar que um dos atos suspensos pelo Exmo. Ministro foi 
justamente o interrogatório do então Paciente, o qual, sabidamente, assim como a 
resposta à acusação, é um meio de defesa do acusado.  
 
32.   - Nesse diapasão, nada mais razoável do que esperar que a resposta à 
acusação – enquanto inegável meio de defesa – também não ocorra sem que se 
tenha garantido ao acusado total acesso aos elementos probatórios que 
lastrearam a denúncia, que obviamente inclui os vídeos dos depoimentos da 
colaboração dos Srs. Álvaro Novis, Edimar Dantar, Renato Chebar e Jonas 
Lopes de Carvalho Júnior. 
 
33.   - Sendo assim, ao compelir o Requerido a apresentar resposta à acusação 
sem que tenha acesso a todos os elementos probatórios aos quais o Parquet faz 
menção na exordial acusatória, este I. Juízo enseja manifesta violação ao devido 
processo legal, cerceando de maneira evidente o exercício do direito de defesa do 
Requerido e recaindo notória ilegalidade na persecução penal.  
 
34.   - Destarte, tendo em vista a necessidade de assegurar o cumprimento efetivo dos 
postulados da ampla defesa e, principalmente, do contraditório, bem como para evitar 
a ocorrência de futuras nulidades e atrasos na marcha processual do feito em 
epígrafe, torna-se imprescindível a reabertura do prazo para resposta à acusação 
assim que estiver disponível a integralidade do conjunto probatório que lastreia a 
denúncia em comento.  
 
III. – DA NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DE 
ELEMENTOS DE PROVA. – DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO E. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DA CIÊNCIA, PELO PARQUET, DA 
POTENCIAL PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL NOS FATOS 
SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. 

35.   - Da peça acusatória é possível extrair que o D. MPF estaria convicto de que 
“(...) detalhou a surpreendente dinâmica de arrecadação e pagamento de propina 
por empresários do setor de transporte no Estado do Rio de Janeiro a agentes 
públicos, incluindo o ex-governador, o então presidente do DETRO ROGÉRIO 
ONOFRE (denunciado separado) e políticos não incluídos nesta denúncia por 

gozarem de foro por prerrogativa de função, mas que também tinham direta ou 
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indiretamente influência sobre a política de transporte no Estado. (fl. 41 de 
denúncia).  
 
36.   - Conforme asseverado alhures, o D. MPF ofereceu denúncia em desfavor do 
Requerido e outros em razão de hipotético esquema de corrupção relacionado ao 
Setor de Transportes no Estado do Rio de Janeiro. 
 
37.   - Ocorre que, antes de oferecer a exordial acusatória, ainda no bojo das 
investigações que a desencadearam, o D. MPF, apesar de cônscio da participação 
de agente político detentor de foro por prerrogativa de função, optou por, 
deliberadamente, omiti-lo de sua narrativa acerca dos fatos alegadamente 
irregulares. 
 
38.   - Não por outra razão, a descrição dos fatos, no formato apresentado pelo D. 
MPF, gerou uma série de lacunas fáticas na narrativa investigatória e acusatória, 
sem que, contudo, houvesse justificativa lícita para a exclusão de parte das pessoas 
potencialmente envolvidas no alegado esquema de corrupção. 
 
39.   - Conforme será doravante demonstrado, a postura do D. MPF afigura-se 
manifestamente irregular, vez que é cediço o entendimento de que não compete ao 
Parquet a determinação de desmembramento da investigação com relação a 
detentores de prerrogativa de foro. 
 
40.   - Deveras, para viabilizar as imputações descritas na exordial acusatória, o D. 
MPF indica como um dos sinais de irregularidade na redução do IPVA dos ônibus no 
ano de 2014 a celeridade no processo de tomada de decisão pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
41.   - Nesse sentido, aponta o Parquet que “o então Governador SÉRGIO CABRAL 
concedeu, por meio do Decreto n˚ 44.568, de 17 de janeiro de 2014, desconto de 
50% no IPVA para as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, apenas um dia após o 
recebimento do ofício com a solicitação encaminhado pelo Presidente Executivo da 
FETRANSPOR, LÉLIS TEIXEIRA (fls. 94-95 da denúncia)”. 
 
42.   - Ou seja, é inequívoco que o elemento que exteriorizaria os indicativos de 
irregularidade na conduta do então Governador do Estado do Rio de Janeiro 
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estaria vinculado à celeridade com que o processo de tomada dessa decisão 
ocorreu. 
 
43.   - Não por outra razão, o D. MPF ressalta que o Requerido, em uma de suas 
poucas trocas de e-mails mencionadas na exordial acusatória, datada de 26.12.2013, 
“encaminhou mensagem ao então governador SERGIO CABRAL solicitando, de 
maneira enfática, a isenção do IPVA para os ônibus, ‘da mesma forma que foi dado 
às vans e barcas, sob pena de perdermos a nossa liderança’. A mensagem foi lida e 
respondida por SERGIO CABRAL apenas dois minutos depois, com a indicação de 
que a Assembleia Legislativa estaria em recesso e o tema seria bastante polêmico 
por envolver perda de receitas também para os municípios” (fl. 96 da denúncia). 
 
44.   - Sendo assim, consoante a narrativa expendida pelo Parquet, afigurar-se-ia 
difícil, em um primeiro momento, a concessão do benefício de redução do IPVA aos 
ônibus, razão pela qual, inclusive, “em 09/01/2014, SERGIO CABRAL encaminhou 
mensagem ao então Presidente Executivo da FETRANSPOR, LELIS TEIXEIRA, 
expondo a dificuldade para reduzir o IPVA, ressaltando que a questão teria que ser 
tratada com ‘muito cuidado’ pois já ‘fizemos um grande esforço fiscal com a 
desoneração do ICMS’” (fl. 97 da denúncia).  
 
45.   - Sem embargo às dificuldades indicadas em 09.01.2014, “no dia 16/01/2014, 
LELIS TEIXEIRA encaminhou o ofício FETRANSPOR n˚ 42/2014 ao Secretário 

Estadual de Transportes, solicitando formalmente a redução do IPVA que já havia 
sido debatida nos bastidores com o chefe do Poder Executivo” (fl. 98 da denúncia). 
 
46.   - Neste tocante, a despeito das recentes investidas do D. MPF contra ex-
Secretários do Estado do Rio de Janeiro, chama a atenção a ausência de 
qualquer digressão a respeito da atuação do Secretário de Estado de 
Transportes à época dos fatos narrados, Sr. Júlio Lopes – que, desde 2014, 
detém mandato parlamentar junto ao Congresso Nacional. 
 
47.   - De toda forma, para encampar a sua tese acusatória, o Parquet apontou que, “a 
despeito das dificuldades narradas dias antes aos empresários, o decreto de 
desoneração foi editado por SERGIO CABRAL um dia após o recebimento do ofício 
da FETRANSPOR, sem amparo em estudo técnico que tivesse demonstrado 
concretamente o reflexo da redução do tributo nos custos do serviço de transporte 
público nas tarifas dos ônibus intermunicipais custeadas pela população, indicando 
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que prevaleceram os motivos secretamente ajustados entre os empresários e a 
cúpula do Governo do Estado” (fl. 98 da denúncia). 
 
48.   - Nessa perspectiva, com objetivo de conferir conotação ilícita ao ato 
administrativo, o Parquet declina que a celeridade no processo de tomada de decisão 
foi anormal, ressaltando que “O processo administrativo E-10/001/56/2017, que 
embasou o referido decreto, possui apenas 15 páginas” (fl. 95 da denúncia) e que 
não foi “apontado, em nenhuma página do processo administrativo n˚ E-
10/001/56/2017, o quanto as tarifas seriam reduzidas ou não aumentadas com base 
na medida de renúncia fiscal” (fl. 98 da denúncia). 
 
49.   - Assim, resta claro que, se não fosse a célere tramitação do processo 
administrativo n˚ E-10/001/56/2017 (fls. 873-887), o Parquet não teria atribuído a 
pecha de ilícita à conduta do Sr. Sérgio Cabral. 
 
50.   - No entanto, o que o Parquet propositalmente omitiu de sua narrativa é que 
o Secretário de Estado de Transportes que conferiu essa celeridade ao processo 
administrativo n˚ E-10/001/56/2017 era o Sr. Júlio Lopes, que, à época, era 
Deputado Federal licenciado e, após o pleito eleitoral de 2014, continua no 
mandato parlamentar. 
 
51.   - Especificamente acerca de sua participação nos fatos narrados pelo Parquet, 
que foram por este suprimidas com intuito de perpetuar sua atribuição sobre a 
investigação, é possível notar que a solicitação encaminhada, via ofício, pela 
FETRANSPOR, foi incialmente remetida nominalmente ao Sr. Júlio Lopes, cabendo 
a este analisar o pleito e tomar providências.  
 
52.   - Desta feita, na fl. 878, verifica-se que o então Secretário de Estado à época, Sr. 
Júlio Lopes, não apenas recebeu o pedido encaminhado pelo representante da 
FETRANSPOR, Sr. Lélis Marcos Teixeira, como deu seguimento ao procedimento, 
encaminhando-o ao Superintendente de Gestão da AMTU. 
 
53.   - Ato contínuo, o Superintendente retornou ao Sr. Júlio Lopes, prestando-lhe 
informações diretas, por meio de oficio encaminhado nominalmente ao então 
Secretário, manifestando-se favoravelmente à concessão pleiteada pela 
FETRANSPOR e justificando a redução do IPVA “sem, contudo, apontar de que 
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forma a redução tributária seria considerada no cálculo das tarifas” (fl. 98 da 
denúncia).  
 
54.   - Na sequência, o Sr. Júlio Lopes encaminhou o processo administrativo n˚ E-
10/001/56/2017 ao Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, indicando a 
necessidade de apreciação superior, sendo que, após receber o expediente, o Sr. 
Sérgio Cabral concedeu o benefício fiscal impugnado. 
 
55.   - Assim, constata-se que a celeridade no processo de tomada de decisão, 
utilizada pelo D. MPF como elemento para conferir caráter ilícito ao benefício 
fiscal concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, apenas foi 
verificada em razão da conduta do Sr. Júlio Lopes à frente da Secretaria de 
Estado de Transportes. 
 
56.   - Malgrado sempre afirme que a rapidez no processo de tomada de decisão foi 
surpreendente, atribuindo, destarte, conotação ilícita à redução do IPVA ao ônibus, o 
Parquet não mencionou esse relevante desenlace fático, que culminaria na declinação 
de sua atribuição para processar e analisar o feito à D. Procuradoria-Geral da 
República (“PGR”). 
 
57.   - Evidentemente, a atuação do Sr. Sérgio Cabral no trâmite em questão ocorreu 
apenas no momento da sanção do Decreto, o que, aliado à tramitação célere do 
processo administrativo que o embasou, reforça a ideia de que ele não seria o único 
envolvido no processo de tomada de decisão, sendo indissociável a atuação da 
Secretaria de Estado de Transportes. 
 
58.   - Isso até mesmo porque não era o nome do Sr. Sérgio Cabral que constava 
na planilha de supostos repasses ilícitos apresentadas pelos colaboradores da 
justiça, mas apenas alguns codinomes que, alegadamente, correspondiam ao 
então Governador. 
 
59.   - Outrossim, instar salientar que a Secretaria de Estado de Transporte do Rio de 
Janeiro (“SETRANS”) é um órgão vinculado ao governo estadual, a ele subordinada 
e regulamentada por meio do Decreto n˚ 12/1975, e cuja estrutura era dirigida, à 
época, pelo Sr. Júlio Lopes, atual membro do Congresso Nacional. 
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60.   - Sob esta ótica, dentre as competências da SETRANS, cabe a deliberação 
acerca de assuntos relativos à política, ao planejamento, à coordenação e à integração 
do sistema de transportes do Estado do Rio de Janeiro, o que deve, necessariamente, 
com o auxílio do órgão colegiado que compõe a secretaria, isto é, o Conselho 
Estadual de Transportes. 
 
61.   - Sobre este ponto, o Decreto Estadual n˚ 12/1975 cuidou de delimitar as 
competências da SETRANS, bem como dos órgãos a ela vinculados, sendo possível 
identificar, no artigo 1º, inciso I, que era da responsabilidade do Sr. Julio Lopes a 
realização dos estudos prévios à redução do IPVA: 
 

Artigo 1º - A Secretaria de Estado de Transporte, observa a política de desenvolvimento 
econômico e social do Estado, compete: 
I – Os estudos, as pesquisas e o planejamento do sistema de transportes do Estado do 
Rio de Janeiro, com vistas a assegurar o desenvolvimento social e econômico do Estado 
adequada infra-estrutura viária, racionalmente operada e que permita ao usuário a 
adoção do meio de locomoção mais econômico. 

 
62.   - Sob esta ótica, aponta o Parquet justamente que a SETRANS, encabeçada 
pelo Sr. Júlio Lopes, deixou de elaborar qualquer estudo complexo, pesquisa ou 
planejamento ao ceder ao pedido encaminhado pela FETRANSPOR, 
permitindo uma célere e, da ótica ministerial, irregular tomada de decisão no 
que atine à concessão do benefício fiscal. 
 
63.   - Isto posto, é forçoso reconhecer que o D. MPF, após exaustiva coleta e análise 
de provas sobre o caso, seja em função dos documentos entregues pelos 
colaboradores, ou em função de dados colhidos nos autos das quebras de sigilo 
utilizadas como base probatória do caso, apreciou a conduta do Secretário Julio 
Lopes, constatando a sua participação nos atos apurados, mas optou por omiti-la 
de suas investigações. 
 
64.   - Noutras palavras, ciente de que, se iniciasse as apurações formais contra o 
Sr. Júlio Lopes, teria de declinar sua atribuição para a D. PGR e modificar a 
competência para processar o feito deste I. Juízo para o E. STF, o Parquet valeu-
se de subterfúgio processual para manter-se na apuração do feito. 
 
65.   - Dada a relevância das condutas por praticadas pelo Sr. Júlio Lopes, não se 
mostra minimamente plausível cogitar que o Parquet não tinha conhecimento 
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acerca de sua potencial participação, ainda mais diante da recente intifada 
propugnada contra ex-Secretários de Estado do Rio de Janeiro. 
 
66.   - Vale a pena ressaltar, ainda, que o Sr. Júlio Lopes é um agente político ativo 
no cenário carioca, tendo sido eleito Deputado Federal pelo Rio de Janeiro em três 
oportunidades, ocupando o cargo entre 2003-2007, 2011-2014 e na atual legislatura 
da Câmara dos Deputados. 
 
67.   - No que se refere especificamente ao cargo de Secretário Estadual de 
Transportes, o Sr. Júlio Lopes ocupou o cargo pela primeira vez em janeiro de 2007, 
ocasião em que renunciou ao mandato de Deputado Federal para poder assumir a 
SETRANS4. 
 

 
 
68.   - Eleito Deputado Federal novamente em 2010, o Sr. Júlio Lopes licenciou-se 
do mandato, na legislatura de 2011-2015, para assumir novamente o cargo de 
Secretário de Estado de Transportes, a partir de 01.03.2011, permanecendo no 
cargo até o início de 2014, vindo a reassumir o cargo de Deputado Federal apenas em 
04.04.2014. 
 

                                                           
4 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u88989.shtml 
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69.   - Em consulta ao site pessoal do Sr. Júlio Lopes 5 , nota-se, ainda, que o 
Deputado tinha intimidade com assuntos referentes ao setor de transportes, de modo 
que elenca, como uma de suas conquistas no governo, a criação do Bilhete Único, 
ocorrida a partir de deliberações entre o então Governador Sérgio Cabral, a 
FETRANSPOR e o Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Rio de 
Janeiro (“DETRO”), isto é, a autarquia estadual diretamente vinculada e subordinada 
à Secretaria de Estado de Transportes. 
 

 
 
70.   - Ademais, é de se notar que o DETRO, chefiado pelo Sr. Rogério Onofre, 
também investigado pelo Parquet – tanto no procedimento criminal que embasa 
esta denúncia como no que subsidia a de n˚ 0505915-08.2017.4.02.5101 –, estava 
diretamente subordinado ao Sr. Júlio Lopes. 
 

                                                           
5 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u88989.shtml 
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71.   - Diante do histórico do Sr. Júlio Lopes e das recentes investidas do Parquet 
sobre antigos Secretários de Estado do Rio de Janeiro, fica claro que a sua 
relevância política, especialmente no âmbito dos transportes, não teria como 
passar despercebida. 
 
72.   - Especificamente quanto ao caso concreto, não se pode cogitar que a celeridade 
processual com que se deu o trâmite do processo administrativo n˚ E-
10/001/56/2017, apesar de ter sido amplamente considerada e explorada na narrativa 
acusatória, acarretando, inclusive, a juntada da íntegra do processo que originou o 
Decreto de concessão na redução do IPVA, não tenha chamado a atenção do Parquet 
para a conduta do então Secretário Júlio Lopes.  
 
73.   - Fica claro, de tudo quanto exposto, que o Parquet optou por 
deliberadamente não incluir o Deputado Federal Júlio Lopes nas suas 
narrativas fáticas, embora tenha ciência de que sobre ele recaem os mesmos 
indícios de ilicitude descritos na exordial, executando verdadeira cisão 
processual entre fatos por ele praticados e pelos denunciados.  
 
74.   - Com a devida vênia, a postura exercida pelo D. MPF neste tocante afigura-
se manifestamente irregular, na medida em que não cabe ao órgão investigativo 
deliberar acerca da potencial participação de detentor de prerrogativa de foro, 
cindindo a apuração em relação a este. 
 
75.   - Em situações deste jaez, percebendo a potencial participação de detentor de 
prerrogativa de foro, deve o Parquet remeter a integralidade da apuração ao órgão 
jurisdicional competente para processá-lo e julgá-lo, a fim de que este delibere acerca 
de eventual desmembramento do caderno investigativo. 
 
76.   - Noutras palavras, após ter tomado ciência da potencial participação do 
Deputado Federal na prática dos ilícitos, deveria o Parquet ter remetido os autos da 
investigação à D. PGR, para que, junto ao E. STF, exercesse o juízo necessário 
acerca do desmembramento do feito. 
 
77.   - Nesse sentido, em recentes decisões proferidas no âmbito da “Operação Lava-
Jato” (AP 871/PR a AP 878/PR), a Segunda Turma do E. STF, corroborando 
reiterados precedentes da Corte, inclusive do Tribunal Pleno, assentou que:  
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“Ementa: AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR 
PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E 
AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE. 1. O 
Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que ‘é de ser tido por 
afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou 
o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos 
demais’ (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 
04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha 
de entendimento, decidiu o Plenário também que, ‘até que esta Suprema Corte 
procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, 
nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de 
prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, 
determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da 
apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que 
não detinha’ (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT 
VOL-02583-01 PP-00066). 2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido 
de que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas 
restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que 
possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de 
cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014). 3. No 
caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar o 
desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de envolvimento de 
parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as 
ações penais em andamento”. (AP 871 QO, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, 
Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 

 
78.   - No mesmo sentido, o Eminente Ministro Teori Zavascki, ao apreciar a 
Reclamação nº 23.457/DF, na qual a D. Advocacia-Geral da União (“AGU”) alegou 
a “(...) usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois, no curso de 
interceptação telefônica deferida pelo juízo reclamado, tendo como investigado 
principal Luiz Inácio Lula da Silva, foram captadas conversas mantidas com a 
Presidente da República”, assentou que: 
 

6. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo 
Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de 
investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, 
promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do 
referido desmembramento (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal 
Pleno, julgado em 4/5/2000, DJ 16/6/2000; Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/5/2011, DJe de 9/9/2011). No caso, não tendo 
havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação 
relativamente aos fatos indicados nas interceptações telefônicas, envolvendo 
autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, há evidente 
violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República.     
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(...) 
8. Nesse quadro, não tem como prosperar a tese suscitada pelo juízo reclamado e 
defendida pelo Procurador-Geral da República, no sentido de que o conteúdo das 
conversas interceptadas não teria relevância penal em relação a autoridades com 
prerrogativa de foro e, portanto, não deveriam ser remetidas ao Supremo Tribunal 
Federal. Como destacado, a análise sobre o conteúdo interceptado e eventual 
desmembramento do fato colhido compete exclusivamente à instância superior, 
não se admitindo, por força até de manifesto sentido lógico, que a sua jurisdição 
venha a ser reduzida ou decotada por decisão de órgão judiciário de hierarquia 
inferior.     Isso, aliás, está claramente ilustrado nestes mesmos autos: enquanto o juízo 
reclamado, no intuito de justificar seu ato, assegura que “o referido diálogo não tinha 
conteúdo jurídico-criminal relevante para a Exma. Sra. Presidenta da República, então 
não havia causa para, em 16/03, determinar a competência do Supremo Tribunal 
Federal”, o Procurador-Geral da República, com base nos mesmos elementos, inclusive 
os diálogos interceptados, requereu a esta Suprema Corte a abertura de inquérito 
justamente para investigar os fatos relacionados a autoridades com prerrogativa de foro 
indicadas naquele procedimento.      
(Rcl 23457, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/06/2016, publicado 
em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016). 

 
79.   - Na mesma direção, precedente da relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, 
que ressalta que cabe ao órgão jurisdicional de maior graduação aferir a necessidade 
de desmembramento de procedimentos criminais envolvendo parlamentar federal: 
 

Ementa: Agravo regimental. Reclamação. Desmembramento de representação criminal. 
Envolvimento de parlamentar federal. Desmembramento ordenado perante o primeiro 
grau de jurisdição. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Reclamação procedente. Anulação dos atos decisórios. 1. Até que esta Suprema Corte 
procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, 
nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de 
prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, 
determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da 
apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não 
detinha. 2. Inadmissível pretendida convalidação de atos decisórios praticados por 
autoridade incompetente. Atos que, inclusive, foram delimitados no tempo pela decisão 
agravada, não havendo, evidentemente, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, 
determinação de “reinício da investigação, com a renovação de todos os atos já 
praticados”, devendo, tão somente, emanar novos atos decisórios, desta feita, da 
autoridade judiciária competente. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7913 AgR, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 
DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066) 

 
80.   - Com efeito, a partir dessas apurações irregulares promovidas pelo D. MPF, 
foram executadas as constrições judiciais de nº 0504252-24.2017.4.02.5101, nº 
0506980-72.2016.4.02.5101, nº 0504612-56.2017.4.02.5101, nº 0504252-
24.2017.4.02.5101, nº 0504675-81.2017.4.02.5101, nº 050466-89.2017.4.02.5101 e 
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nº 0504767-59.2017.4.02.5101, que envolvem quebra de sigilo telemático, bancário, 
fiscal e telefônico de diversos investigados. 
 
81.   - Porquanto embasadas em lastro probatório absolutamente nulo, as 
decisões proferidas por este I. Juízo nesses procedimentos, assim como as 
próprias apurações realizadas pelo Parquet e pela D. Autoridade Policial, estão 
eivadas de severos e danosos vícios processuais. 
82.   - A par do tema, o E. STF reformou acórdão da 6ª Turma deste C. STJ que não 
havia reconhecido a violação ao princípio do juiz natural ocorrida durante as 
investigações das Operações Vegas e Monte Carlo, conduzidas pelo Ministério 
Público do Estado de Goiás, nos autos do habeas corpus nº 307.152/GO.  
 
83.   - Naquela oportunidade, o E. Min. Relator Sebastião Reis acatou o pleito 
defensivo e afirmou a usurpação de competência do E. STF, uma vez que a 
autoridade judicial então responsável pelas investigações à época persistiu nas 
investigações apesar de existirem indícios simples do envolvimento de detentor de 
prerrogativa de foro. Vejamos trecho do voto do relator, in verbis: 
 

Nesse passo, consoante salientado pelo Ministro Marco Aurélio no Inq n. 3.305/RS, a 
partir do momento em que surgem indícios, simples indícios, de participação de 
detentor de prerrogativa de foro nos fatos, cumpre à autoridade judicial declinar da 
competência, e não persistir na prática de atos objetivando aprofundar a investigação. É 
a organicidade e a dinâmica do Direito. É o respeito irrestrito às instituições pátrias, ao 
sistema judicial estabelecido na Lei das leis – a Carta Federal.  
No presente caso, observa-se que, conquanto o paciente não figurasse formalmente 
como investigado no bojo das operações Vegas e Monte Carlo, foram angariados 
elementos de prova em seu desfavor sem a devida autorização do Supremo 
Tribunal Federal. 
Tempos antes do envio dos respectivos autos ao Pretório Excelso, já havia a 
presença de indícios da participação do ex-parlamentar em práticas supostamente 
ilícitas. Por isso, o julgador de piso, ao insistir no aprofundamento das 
investigações, acabou por imiscuir-se em competência que não era sua. 

 
84.   - O E. Min. Relator restou vencido, e o acórdão, de relatoria do E. Min. Rogério 
Schietti, veio a ser reformado pela 2ª Turma do E. STF no julgamento do RHC nº 
135.683, o qual, na linha do voto exarado pelo E. Min. Sebastião Reis, corretamente 
reconheceu a violação ao princípio do juiz natural havida durante as investigações eis 
que o juízo de primeira instância continuou angariando elementos probatórios apesar 
de veementes indícios de participação de Deputado Federal nos supostos atos ilícitos 
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apurados, o que obviamente atrairia a competência do E. STF para continuar as 
investigações. 
 
85.   - Nesse sentido, imperiosos destacar trecho do voto do E. Min. Relator Dias 
Toffoli: 
 

A par do que contido na denúncia, sustenta a defesa que houve ofensa ao princípio do 
juízo natural (CF, art. 5º, LIII) e, em consequência, a usurpação da competência deste 
Supremo Tribunal Federal, em razão de as investigações realizadas nas operações Vegas 
e Monte Carlo sob a supervisão de juízo de primeiro grau terem recaído, ainda que 
indiretamente, sobre o recorrente, que detinha foro por prerrogativa de função nesta 
Corte, por ser senador da República. 
[...] 
Por conseguinte, embora as autoridades envolvidas na operação neguem que se tratasse 
de uma investigação direta em desfavor do então Senador da República Demóstenes 
Torres, estou convencido de que, no auge da persecução penal, nos idos de 2008, já 
havia indícios reflexos de seu envolvimento com o objeto em apuração, não obstante, 
repito, a denúncia mencione que os fatos em relação a ele teriam como termo inicial 
somente a data de 22/6/09, que antecedeu o deslocamento da competência para esta 
Corte. 
[...] 
Embora o recorrente não tenha sido alvo direto das investigações realizadas nas 
aludidas operações, o surgimento de indícios de seu envolvimento já no ano de 
2008 tornou impositiva a remessa do caso para o Supremo Tribunal Federal, o que 
não ocorreu opportune tempore, como se verifica. 
Portanto, o entendimento do Tribunal de Justiça local na matéria não se harmoniza com 
a tranquila jurisprudência da Corte, segundo a qual 
“surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato 
criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo (...), sob pena 
de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos” (Inq nº 3.305/RS, 
Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/10/14). 
(RHC 135683, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017 

 
86.   - De outra sorte, percebendo a potencial participação de detentor de foro por 
prerrogativa de função, jamais poderia o D. MPF perpetuar a sua investigação – a 
qual culminou no oferecimento de duas denúncias – sem que o órgão jurisdicional de 
maior graduação fosse instado a realizar juízo acerca do desmembramento dos feitos. 
 
87.   - No caso em testilha, sendo certo que o D. MPF e este I. Juízo, supervisor 
das apurações, estavam inequivocamente cientes do subterfúgio utilizado no 
âmbito da Operação Lava-Jato para, obliquamente, cindir as apurações sobre o 
setor de transporte do Estado do Rio de Janeiro, a fim de manter-se nas 
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investigações, não há como evadir-se da conclusão de que houve clara usurpação da 
competência criminal da Suprema Corte. 
 
88.   - Ademais, a autorização da irregularidade por este I. Juízo, que, inclusive, 
determinou a execução de diversas constrições judiciais no âmbito dessa apuração 
reforça a usurpação da competência do E. STF 
 
89.   - Decerto, o subterfúgio utilizado pelo D. MPF e chancelado pelo I. Juízo 
Reclamado afrontaram, no caso concreto, o princípio do juiz natural, insculpido no 
artigo 5º, LV, da CF. 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

 
90.   - A propósito do princípio do juiz natural, fundamental trazer à baila as lições 
de Antônio Magalhães Gomes Filho e Luigi Ferrajoli, respectivamente: 
 

“Nos textos constitucionais e internacionais modernos, tal preocupação tem sido 
expressa por meio de duas garantias distintas: a proibição da instituição de órgão 
jurisdicionais ad hoc, para julgamento de fatos ocorridos antes de sua criação, e a 
fixação legal e prévia da competência dos órgãos já existentes. 
(...) 
A segunda, consagrada pelo nosso texto constitucional no inciso LIII do mesmo artigo, 
assegura a realização do processo e do julgamento perante a autoridade 
competente, afastando a eventualidade de que critérios outros, que não os gerais e 
previstos – também com anterioridade – na Constituição e nas leis ordinárias, 
possam ser utilizados para atribuir ou subtrair determinada causa do seu juiz 
natural, com isso também se objetivando criar condições para um julgamento 
independente e imparcial.”6 
 
“A garantia do ‘juiz natural’ indica essa normalidade da ordem das competências no 
juízo, pré-constituída pela lei, entendido por competência o ‘limite da jurisdição’ de que 
qualquer juiz é titular. Ela significa, precisamente, três coisas diferentes ainda que entre 
si conexas: a necessidade de que o juiz pré-constituído pela lei e não constituído post 
factum; a impossibilidade de derrogação e a indisponibilidade das competências; a 
proibição de juízes extraordinários e especiais. (...) No segundo sentido, (...) designa a 

                                                           
6 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2013, p. 33. 
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reserva absoluta da lei e a impossibilidade de alteração discricionária das 
competências judiciárias.”7 

 
91.   - Com efeito, a partir do instante em que o E. STF foi tolhido (i) de exercer atos 
investigatórios contra o Sr. Júlio Lopes e (ii) de realizar exame acerca da cisão das 
investigações em testilha, competências derivadas do artigo 102, I, ‘b’, da CF8, as 
provas obtidas pelo D. MPF e as decisões proferidas por este I. Juízo foram 
maculadas de ilicitude. 
 
92.   - Decerto, a decisão proferida por este I. Juízo e as provas irregularmente 
obtidas pelo D. MPF foram produzidas de forma contrária ao princípio do juiz 
natural e do devido processo legal, razão pela qual devem ser tidas como nulas e 
ilícitas. A propósito, confira-se jurisprudência exemplificativa do E. STF: 
 

EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Ilicitude. Caracterização. Quebra de sigilo bancário 
sem autorização judicial. Confissão obtida com base na prova ilegal. Contaminação. HC 
concedido para absolver a ré. Ofensa ao art. 5º, inc. LVI, da CF. Considera-se ilícita a 
prova criminal consistente em obtenção, sem mandado, de dados bancários da ré, 
e, como tal, contamina as demais provas produzidas com base nessa diligência 
ilegal. 
(HC 90298, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 
08/09/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-
02 PP-00353 RTJ VOL-00220- PP-00392 RB v. 21, n. 553, 2009, p. 35-36) 
 
E M E N T A: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE LIVROS 
CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE, POR AGENTES FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS, 
SEM MANDADO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO 
ABERTO AO PÚBLICO, SUJEITO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI) - SUBSUNÇÃO AO 
CONCEITO NORMATIVO DE "CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL - 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DE 
OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES 
JURÍDICOS IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - 
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE 
PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE 
DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS 
CORPUS" DEFERIDO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO - 

                                                           
7 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão teoria do garantismo penal – 4 ed. rev. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2014, p. 543. 
8 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
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PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS 
INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS. – (...) ILICITUDE DA 
PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE 
QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA 
RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME 
CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. – (...)  A 
QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA 
("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR 
DERIVAÇÃO. - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, 
unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de 
ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo 
válido, em momento subseqüente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal 
nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A exclusão da 
prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por 
derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir 
efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo 
banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os 
direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. 
Doutrina. Precedentes. - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos 
da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios 
probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, 
acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a 
eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em 
que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em 
razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes estatais, 
que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - (...) 
(HC 93050, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
10/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-
04 PP-00700) 

 
93.   - Ademais, deve-se ressalvar que as máculas de que padecem as provas 
angariadas nos procedimentos investigativos que embasaram esta ação penal e as 
decisões proferidas por este I. Juízo não podem sequer ser convalidadas pela 
Suprema Corte, pois elas amarguram de nulidade de caráter absoluto, nos termos do 
artigo 564, I, do CPP. A esse respeito, imperioso destacar as lições de Eugênio 
Pacelli de Oliveira: 
 

“A expressão absoluto já é indicativa da diferença de grau quanto à medida da 
preocupação destinada a específicas violações às formas previstas em lei.  
(...) 
Se, de um lado, é possível admitir-se uma certa margem de disponibilidade quanto à 
eficiência e à suficiência da atuação das partes, de outro, quando o vício esbarrar em 
questões de fundo, essenciais à configuração de nosso devido processo penal, não se 
pode nunca perder de vista a proteção das garantias constitucionais individuais inseridas 
em nosso atual modelo processual. 
(...) 
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Configuram, portanto, vícios passíveis de nulidades absolutas as violações aos 
princípios fundamentais do processo penal, tais como o do juiz natural, o do 
contraditório e da ampla defesa, o da imparcialidade do juiz, a exigência de motivação 
das sentenças judiciais etc., implicando todos eles a nulidade absoluta do processo.”9 

 
94.   - Assim, mais do que usurpar a competência deste E. STF, as provas produzidas 
pelo D. MPF e as r. decisões proferidas por este I. Juízo, em especial as decisões que 
determinaram a execução de constrições judiciais, padecem de nulidade de índole 
absoluta, devendo ser prontamente anuladas. 
 
95.   - Desta feita, restando indene de dúvidas a usurpação da competência do E. STF 
e da atribuição da D. PGR no bojo da apuração que desencadeou esta ação penal, 
requer-se a anulação do recebimento da denúncia com a imediata remessa da 
investigação ao E. STF, bem como a anulação de todas as r. decisões proferidas por 
este I. Juízo no bojo dessa apuração. 
 
IV. – DA INÉPCIA E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NAS 
IMPUTAÇÕES DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA. 
 
(i) Do anteparo conceitual acerca da inépcia e da justa causa 

 
96.   - A partir da leitura do artigo 395, I e III, do CPP, verifica-se que são causas de 
rejeição da denúncia a sua manifesta inépcia e a carência de justa causa para o seu 
processamento. 
 

Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando: 
I - for manifestamente inepta; 
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

 
97.   - Assim, a contrario sensu, uma persecução penal apenas será legítima quando 
estiver descrevendo adequadamente as condutas típicas que veicular e quando estiver 
dotado de lastro probatório apto a amparar as suas alegações. 
 
98.   - Sendo assim, antes de demonstrar a cabal impossibilidade de prosseguimento 
da denúncia em razão da manifesta inépcia e da carência de lastro probatório apto a 
corroborá-la, discriminar-se-á os conceitos de inépcia e de justa causa. 

                                                           
9 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. – 16 ed. atual. – São Paulo: Atlas, 2012, p. 825-826. 
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99.   - Especificamente quanto à inépcia, é cediço que o seu conceito está atrelado ao 
não preenchimento de todos os requisitos indicados no artigo 41 do CPP, que estipula 
todos os pontos que devem ser observados pelo acusador quando da formulação de 
sua denúncia. 
 

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

 
100.   - Nesse sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira aponta que, “por inépcia, se deve 
entender justamente a não satisfação das exigências legais apontadas no art. 41 do 
CPP. Inepta é a acusação que diminui o exercício da ampla defesa, seja pela 
insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de identificação precisa de 
seus autores”10. 
 
101.   - Por sua vez, o conceito de justa causa está relacionado à necessidade de uma 
denúncia está lastreada em mínimos elementos probatórios que amparem as 
alegações feitas pelo Parquet. 
 
102.   - Consoante as lições da Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, justa 
causa é “o fato ou o conjunto de fatos que justificam determinada situação jurídica, 
ora para excluir uma responsabilidade, ora para dar-lhe certo efeito jurídico”11. 
 
103.   - A partir dessas premissas, será doravante demonstrada a necessidade de 
rejeição da denúncia ofertada em detrimento do D. MPF, especialmente no tocante ao 
delito de corrupção ativa, em decorrência da debilidade na descrição das condutas 
imputadas ao Requerido, da ausência de discriminação do vínculo subjetivo entre o 
Requerido e os demais acusados que seria responsáveis pela gestão institucional da 
FETRANSPOR junto aos órgãos públicos, da carência de elementos probatórios que 
permitam inferir a potencial participação do Requerido e da lisura e da higidez dos 
atos de ofício indicados como contraprestações ao numerário alegadamente repassado 
aos agentes públicos. 
 

                                                           
10 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. – 16 ed. rev. atual. – São Paulo: Atlas, 2012, fl. 171. 
11 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para ação penal. Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 100. 
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(ii) Da ausência de justa causa na imputação relativa ao crime de corrupção ativa. 

– Da inexistência de descrição de vínculo entre o requerido e demais condutas 

hipoteticamente delitivas. 

 
104.   - Conforme destacado alhures, um dos motivos apontados pelo D. MPF para 
justificar a incidência de responsabilidade penal ao Requerido consiste no fato de que 
o suposto pagamento de vantagem indevida teria como “contraprestação a prática de 
atos de ofício pelos gestores do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 10). 
 
105.   - Nesse contexto, conforme exposto no tópico anterior da presente defesa, 
denota-se uma evidente debilidade na fundamentação utilizada pelo Parquet para 
infirmar a existência de vínculo entre a conduta do Requerido e os fatos descritos na 
denúncia, notadamente em virtude da ausência de elementos concretos que permitam 
tal conclusão. 
 
106.   - Além disso, cumpre registrar que a peça vestibular não logra êxito em 
demonstrar indícios mínimos de que a atuação do Requerido estivesse vinculada à 
prática dos aludidos atos de ofício, os quais, em verdade, não continham qualquer 
conteúdo ilícito. 
 
107.   - Noutros dizeres, inexistem nos autos elementos que indiquem qualquer 
tipo de ligação entre as ações do Requerido e a edição dos atos do Poder Público 
referidos na denúncia, sendo certo que, se analisado o contexto econômico, 
financeiro e operacional do setor de transportes no Estado do Rio de Janeiro, 
tais atos demonstram-se totalmente justificáveis, pertinentes e legítimos. 
 
108.   - Ab initio, não se desconhece que o momento processual de oferecimento da 
resposta à acusação não permite uma incursão acurada nos fatos, mas tão somente 
uma análise perfunctória por parte do Juízo a respeito dos pressupostos de 
admissibilidade – de forma complementar à decisão do art. 396 do Código de 
Processo Penal, à luz dos argumentos defensivos –, da possibilidade de absolvição 
sumária ou do prosseguimento da ação, bem como do saneamento de quaisquer 
questões pendentes.  
 
109.   - Entretanto, tratando-se de tema inegável relevância para o deslinde da ação 
penal, buscou-se desvelá-las nesta etapa processual.  
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110.   - In casu, o D. MPF aponta genericamente que “o Governador, como chefe do 
executivo estadual, possui, perdoe-se o truísmo, ampla competência para praticar 
atos que possam beneficiar ou prejudicar os interesses de empresários do setor de 
transportes de passageiros, seja por meio da concessão de incentivos fiscais, seja 
por meio da gestão orçamentária quanto ao reembolso das gratuidades às empresas 
de ônibus, ou até mesmo por ter poderes para determinar a realização de licitação 
para a concessão do serviço público ou, em última análise, para a sua encampação” 
(fl. 90 JFRJ). 
 
111.   - Na sequência, a exordial acusatória apresenta, em um salto argumentativo 
inadmissível para a magnitude e a gravidade das imputações realizadas, que dois atos 
de ofício estariam relacionados à hipotética engenharia delitiva, quais sejam: o (i) 
reajuste da tarifa de ônibus no ano de 2009 e (ii) a concessão de 50% de desconto no 
IPVA dos ônibus no ano de 2014. 
 
112.   - Em relação ao aumento da tarifa do ano de 2009, o Parquet narra que o então 
Governador Sérgio Cabral teria indicado o Sr. Rogério Onofre para ocupar o cargo de 
Presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (“DETRO”), 
autarquia vinculada à Secretaria do Estado de Transportes – comandada pelo Sr. 
Júlio Lopes, atual Deputado Federal. 
 
113.   - De acordo com a Lei Estadual n˚ 1221, de 6 de novembro de 1987, que cria o 
DETRO, a entidade possui como uma de suas competências a regulação e a 
fiscalização do setor de transporte, estando vinculada à SETRANS, que à época, 
era encabeçada pelo Sr. Júlio Lopes, atual Deputado Federal. Confira-se: 
 

Art. 1º - Fica criado o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de 
Janeiro - DETRO/RJ na  forma  de  autarquia,  vinculado à  Secretaria  de  Estado  de  
Transportes, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e 
autonomia administrativa e financeira. 
(...) 
Art. 2º - Ao DETRO/RJ compete: 
I - Conceder, permitir, autorizar, planejar, coordenar e administrar os serviços 
intermunicipais de transportes de passageiros por ônibus em seus diferentes regimes, e 
planejar e coordenar os serviços intermunicipais de carga; 
II - Estabelecer os princípios básicos dos regimes para a exploração de transporte, nas 
formas em direito previstas e editar as normas regulamentares que lhe forem 
pertinentes; 

 
114.   - Nesse contexto, o D. MPF argumenta que o Sr. Rogério Onofre, no período 
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em que esteve à frente do DETRO, teve como “uma das maiores prioridades o 
combate intensivo contra o transporte alternativo” (fl. 91 JFRJ), o que, segundo a 
deturpada ótica acusatória, “veio a atender aos interesses dos empresários de ônibus 
à época e, no contexto da investigação ora empreendida, permite inferir que tal 
atuação, dentre outras, gerou como contraprestação os pagamentos milionários a 
título de propina” (fl. 91 JFRJ).  
 
115.   - É de bom alvitre pontuar, desde logo, ser totalmente incabível a afirmação 
ministerial no sentido de que a implantação de uma política de combate ao 
transporte alternativo constituiria indício de prática criminosa, quando, em 
verdade, tal atuação deveria ser uma das diretrizes de todos os agentes e órgãos 
públicos ligados ao setor de transportes. A esse respeito, a Lei n˚ 12.587/2012, que 
institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelece que: 
 

Art. 22.  Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos 
incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de mobilidade 
urbana: 
(...) 
VII - combater o transporte ilegal de passageiros. 
Art. 23.  Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do 
sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: 
(...) 
VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros. 

 
116.   - Não bastasse isso, o Parquet, ao apontar os supostos “atos concretos” que 
demonstrariam o conluio entre os agentes públicos e os empresários ora 
denunciados, não indica nenhum elemento de convicção que vincule o 
Requerido à referida atuação do Poder Público.  
 
117.   - Nesse sentido, a exordial acusatória sustenta que o aumento das tarifas no 
transporte público rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, fato ocorrido no ano de 
2009, seria um elemento que demonstraria a existência da hipotética engenharia 
delitiva. 
 
118.   - Em relação a esse ponto, a peça vestibular aponta que o suposto conluio entre 
agentes públicos e privados poderia ser extraído do teor das comunicações obtidas 
por meio das medidas de quebra de sigilo efetivadas em sede inquisitorial, 
destacando, para tanto, “trecho de e-mail localizado na caixa de LELIS TEIXEIRA, 
no qual, às vésperas da implantação do bilhete único intermunicipal, SÉRGIO 
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CABRAL exalta o papel de ROGÉRIO ONOFRE na implantação da política de 
combate ao transporte ilegal no Estado” (fl. 91 JFRJ). 
 
119.   - Na referida conversa, constaram como destinatários da mensagem outras 
pessoas que não a pessoa do Requerido. Confira-se: 
 

 
 
120.   - Nesse diapasão, afirma o D. MPF que “alguns dias após as tratativas 
empreendidas diretamente pelo então governador SÉRGIO CABRAL, o Presidente 
do DETRO à época, ROGÉRIO ONOFRE autorizou, por meio da Portaria nº 974, de 
23/12/2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 
28/12/2009, o aumento de tarifa das passagens de ônibus intermunicipais no 
percentual de 7,05%” (fl. 93). 
 
121.   - Conforme se depreende dos autos, o D. MPF limita-se a colacionar um 
trecho de conversa mantida entre representante da FETRANSPOR, no âmbito de sua 
regular atuação institucional, e o então Governador Sérgio Cabral, o que, 
notoriamente, não constitui elemento apto a demonstrar, sequer indiciariamente, 
qualquer tipo de envolvimento do Requerido nos fatos. Confira-se o mencionado 
excerto (fl. 92): 
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122.   - Dessa forma, não há como evadir-se da conclusão de que o Parquet não 
demonstra de forma minimamente clara o suposto envolvimento do Requerido no 
trâmite dos referidos atos do Poder Público. 
 
123.   - Em verdade, além da referida lacuna na denúncia, o D. MPF incorre em 
falha argumentativa gravíssima, visto que, a partir dos elementos que foram 
juntados aos autos, não há como dissociar uma hipotética engenharia delitiva da 
figura do então Deputado Federal Júlio Lopes, o qual, inclusive, participa das 
comunicações acima referidas. 
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124.   - Isto é, o D. MPF afirma que o Requerido, que não participa das referidas 
comunicações, teria envolvimento no fato delitivo tão somente em virtude de sua 
condição de empresário enquanto o então Secretário de Estado, o qual é interlocutor 
direto nas mensagens, é isolado da investigação.  
 
125.   - No que diz respeito ao desconto de 50% na alíquota do IPVA concedido no 
ano de 2014, o D. MPF aduz que o Requerido teria solicitado, “de maneira enfática, 
a isenção do IPVA para os ônibus” (fl. 98) ao então Governador Sérgio Cabral. 
 
126.   - Todavia, de uma atenta análise da comunicação, fica claro que se trata de 
uma interpretação tremendamente equivocada por parte do Parquet, que, data 

venia, realiza ilações sem qualquer substrato fático presente nos autos.  
 
127.   - Nesse diapasão, conforme se depreende do teor da referida comunicação 
(abaixo colacionada), não há o mencionado caráter “enfático” na conduta do 
Requerido, que tão somente manteve uma interlocução natural a respeito de 
interesses plenamente legítimos de suas empresas do setor de ônibus. 
 

 
 
128.   - Além disso, conforme será sobejamente demonstrado na epígrafe posterior 
da presente defesa, o desconto no IPVA era uma das únicas medidas viáveis á 
época para compensar as perdas financeiras históricas do sistema causadas pela 
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defasagem tarifária, pelo cancelamento de reajustes em virtude de 
circunstâncias alheias ao âmbito do contrato – como as manifestações populares 
de 2013, que resultaram no cancelamento do reajuste tarifário – e por diversas 
circunstâncias de cunho econômico, financeiro e operacional.  
 
129.   - Com efeito, não há singela indicação de elementos probatórios que permitam 
sugerir (i) que o Requerido detinha domínio sobre os fatos hipoteticamente 
criminosos praticados; e (ii) que existia liame subjetivo destinado à prática de ilícitos 
entre ele e os diversos empresários do ramo de transporte público no Estado. 
 
130.   - Nesses auspícios, é cediço que a perspectiva analítica do crime pressupõe 
uma detalhada perquirição da conduta tida como criminosa, bem como a análise do 
nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado considerado lesivo ao bem 
jurídico tutelado pela norma penal, evidenciado ao menos com a existência de 
indicativo de liame subjetivo entre o Requerido e o autor imediato do fato tido como 
delitivo, nos termos do artigo 13 de nosso Código Penal: 
 

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

 
131.   - Trata-se, inclusive, de uma maneira de se restringir uma perspectiva comum 
de regresso ao infinito, interrompendo-se a cadeia causal no momento em que não 
mais houver dolo ou culpa por parte das pessoas que tiveram alguma relevância na 
produção do resultado. 
 
132.   - No caso em comento, não há nem conduta do acusado nem nexo causal das 
imputações com os resultados observados. Obviamente, se há um evento danoso e 
uma tentativa de responsabilização criminal, faz-se imprescindível a demonstração 
consistente de relação de causalidade entre o suposto agente criminoso e o fato.  
 
133.   - Contudo, para vincular o Requerido ao suposto esquema de pagamento de 
vantagem indevida ao então Governador do Estado, o Parquet utiliza-se tão somente 
de sua condição dentro do empresariado de transporte, sem a correspondente e 
objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, 
concretamente, à prática criminosa, o que consoante jurisprudência pacífica tanto do 
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E. STF como do C. STJ não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação 
de acusação. 
 
134.   - A peça ministerial revela ser clara hipótese de denúncia inepta por não 
guardar correspondência com os elementos constantes nos autos e descrever 
genericamente os fatos atribuídos ao Requerido. Nesse viés, a jurisprudência pátria é 
pacífica no sentido de que a acusação deve narrar satisfatoriamente os atos 
supostamente praticados, sob pena de trancamento da ação penal por inépcia da 
inicial: 
 

4. Não há demonstração do nexo de causalidade entre a alegada prática criminosa 
e a conduta do paciente, ainda que decorra da sua qualidade de administrador, 
não sendo o exercício laboral suficiente para estabelecer a plausibilidade da 
imputação, visto que cabe ao Ministério Público verificar as funções e as 
responsabilidades que lhe eram atribuídas na empresa. 
5. A imputação, da forma como foi feita, representa a imposição de indevido ônus do 
processo ao paciente, à vista da ausência da descrição de todos os elementos necessários 
à responsabilização penal decorrente de dolosa ausência de providências para a 
manutenção dos veículos de propriedade da empresa sob sua administração. 
6. No caso vertente, portanto, evidencia-se a responsabilização penal objetiva, derivada 
do mero exercício de cargo, mandato ou profissão, ante a ausência de demonstração da 
responsabilidade do paciente quanto ao cumprimento das exigências legais pertinentes, 
i.e., do liame causal entre a omissão dolosa do paciente e a suposta ilicitude penal. 
7. Habeas corpus concedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para, 
reconhecendo a inépcia da denúncia, anular o processo ab initio. 
(STJ HC 279619/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 
18/03/2014, DJe 07/04/2014) 
 
RECURSO EM "HABEAS CORPUS". QUADRILHA, DESVIO DE RECURSOS 
PÚBLICOS E CRIMES PREVISTOS NA LEI DE LICITAÇÕES. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PLEITO PELO 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA 
GENÉRICA QUE NÃO NARRA SATISFATORIAMENTE A CONDUTA 
IMPUTADA AO RECORRENTE. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 
DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DO RECORRENTE COM OS SUPOSTOS 
FATOS DELITUOSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA 
DEFESA. PRECEDENTES.  
1. A denúncia que não descreve comportamento típico e que nem sequer não narra 
satisfatoriamente quais seriam os atos praticados pelo agente nos preparativos 
para as ações delitivas implica a inobservância ao art. 41, do CPP, pois 
impossibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório, impondo o 
trancamento do processo por inépcia da inicial. 2. Recurso em "habeas corpus" 
provido para declarar a deficiência formal da denúncia e determinar o trancamento da 
Ação Penal n.º 2009.82.00.000191-1, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Federal da Seção 
Judiciária da Paraíba. 
(STJ RHC 47244/PB 2014/0092759-0, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, Julg. 
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10/06/2014, Publ. DJe 17/06/2014) 
 
EMENTA: Habeas Corpus. Crime contra a Ordem Econômica (Lei nº 8.176, de 1991). 
Crime societário. 2. Alegações: a) de ilegitimidade da parte em face do artigo 10 da 
Portaria nº 116/2000 da ANP dispor serem os distribuidores responsáveis pela garantia 
da qualidade dos combustíveis e não os revendedores varejistas; e b) trancamento da 
ação penal por ausência de justa causa. 3. São expressivos os precedentes deste Tribunal 
no sentido de não ser possível trancar a ação penal em sede de habeas corpus nas 
hipóteses em que a conduta imputada constitua-se, em princípio, como criminosa (HC 
nº 81.256/SP, 2a Turma, Unânime, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 14.12.2001; HC nº 
71.622/MT, 2ª Turma, Unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 08.09.1995; e RHC nº 
81.034/SP, 1ª Turma, Unânime, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 10.05.2002). 4. Em 
princípio, no caso concreto haveria justa causa para a ação penal, pois a conduta narrada 
configura ao menos crime em tese. Os fatos narrados na inicial acusatória poderiam ser 
subsumidos à capitulação legal do artigo 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 ("Constitui crime 
contra a ordem econômica: I - adquirir, distribuir e revender derivados do petróleo, gás 
natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais 
combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma 
da lei"). 5. Não procedem as alegações do paciente de se furtar à responsabilidade penal 
com base na Portaria nº 116/2000 da ANP, pois o tipo abrange, ao menos em tese, a 
conduta por ele praticada. 6. Ocorre, porém, que o caso concreto diz respeito a pedido 
de persecução penal para a apuração de crime societário. Em crimes societários, a 
orientação desta Corte é no sentido de ser apta a denúncia que indicou a participação 
e/ou a responsabilidade dos acusados quanto à condução da sociedade comercial em 
nome da qual tenham sido supostamente praticados os delitos. [...] 7. Ocorre que, no 
caso concreto, a denúncia não descreveu as condutas imputadas, nem indicou, de 
modo minudenciado, a participação individual dos denunciados. 8. Concessão da 
ordem de ofício (CPP, arts. 647 e 654, § 2º), para que seja trancada a ação penal, por 
inépcia da denúncia, cuja formulação é manifestamente genérica. 
(STF HC 89105, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julg. 15/08/2006, Publ. 
DJ 06/11/2006) 

 
135.   - Com efeito, meras suposições consubstanciadas somente em declarações 
firmadas em delação premiada sem qualquer esteio nos autos, não autoriza 
inferir o efetivo domínio sobre os fatos que versam a exordial acusatória ou 
sequer a existência de liame subjetivo entre o Requerido e os demais 
denunciados, principalmente, como ardilosamente intentou realizar a denúncia. 
 
136.   - Nesse viés, ao quedar-se silente quanto à descrição de uma das elementares 
necessárias à escorreita adequação típica, qual seja, o conhecimento efetivo da 
origem ilícita do numerário, a exordial acusatória afigura-se manifestamente inepta, 
violando frontalmente o artigo 41 do CPP. 
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Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

 
137.   - A esse respeito, o escólio de Vicente Greco Filho aponta que a falta de 
descrição de uma das elementares do tipo penal deve acarretar a inépcia da 
exordial acusatória, sob pena de impingir ao acusado cerceamento de seu direito de 
defesa. Veja-se: 
 

“A denúncia tem a forma de petição. Além da indicação do juiz a que é dirigida, contém 
duas partes. 
A primeira, considerada essencial, deve conter a qualificação do denunciado ou 
esclarecimentos sobre sua identidade física e a descrição do fato criminoso em todas as 
suas circunstâncias. 
Entenda-se por “circunstâncias” todos os dados fáticos necessários a indicação de 
determinada infração penal historicamente considerada. Há dois tipos de elementos 
fáticos (circunstâncias, na terminologia legal) que devem ser referidos: os elementares e 
os identificadores. 
Os elementares são os dados de fato que correspondem aos elementos do tipo penal. A 
descrição dessas circunstâncias deve ser feita com dados fáticos da realidade, não 
bastando a repetição da descrição típica. 
(...) 
A falta de descrição de uma elementar provoca a inépcia da denúncia, porque a 
defesa não pode defender-se de fato que não foi imputado. Denúncia inepta deve ser 
rejeitada e, se não o for, pode haver trancamento da ação penal por habeas corpus (v. 
item seguinte).”12 

 
138.   - Ademais, conforme aponta Gustavo Henrique Badaró, não basta ao órgão 
acusatório repetir os termos da lei sob pena de a denúncia quedar-se abstrata, e, 
assim, igualmente cercear o direito de defesa do acusado, in verbis: 
 

“Para esclarecer o que deve ser descrito na denúncia, em cumprimento à exigência legal 
da narrativa dos fatos com todas as circunstâncias, Tornaghi explica que "refere-se o 
Código à exposição minuciosa, não somente do fato infringente da lei, como também de 
todos os acontecimentos que o cercam; não apenas de seus acidentes, mais ainda das 
causas, efeitos, condições, ocasião, antecedentes e consequentes". 
Não basta, portanto, repetir os termos da lei, por exemplo, associaram-se para a 
prática reiterada de crimes. Em tal caso, a denúncia permanece no campo abstrato 
do preceito penal incriminador, esquecendo-se que o fato processual penal é um 
fato concreto, um acontecimento histórico, e não um tipo penal ideal.”13 

 

                                                           
12 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 9. Ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva: 2012, p. 134-135. 
13 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 201-202. 
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139.   - Desta feita, em decorrência da falta de discriminação de qualquer fato 
objetivo que possa concretamente vincular o Requerido aos fatos descritos na 
denúncia, que tão somente reproduz texto da lei, o exercício de sua ampla defesa está 
cerceado, pois resta impossibilitado não apenas de refutar a imputação do Parquet 
como também de produzir provas para tanto. 
 
140.   - Destarte, ante a inequívoca demonstração da inépcia da exordial acusatória 
decorrente da falta de discriminação mínima do nexo causal subjetivo naturalista 
entre o ato tido por criminoso e qualquer ato praticado pelo Requerido, torna-se 
imperiosa a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, I e III, do CPP. 
 

(iii) Da ausência de justa causa para o processamento da ação penal quanto ao 

crime de corrupção ativa – Inexistência de elementos de convicção que 

demonstrem possível participação do Requerido. 

 
141.   - Conforme se depreende dos autos, a presente persecução penal teve início a 
partir das investigações do braço da Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro, 
a qual teria identificado a ocorrência de ilícitos penais praticados por agentes 
públicos, com a participação inclusive de empresários do Estado, em esquema 
criminoso que teria iniciado quando o corréu Sérgio Cabral tomou posse como 
Governador do Estado em 01.01.2007. 
 
142.   - Para envolver o Requerido no suposto esquema delitivo e justificar a 
persecução penal, o D. MPF menciona na exordial acusatória depoimentos prestados 
em sede de colaboração premiada por diversos indivíduos diretamente envolvidos 
nos fatos. 
 
143.   - Inicialmente, é citada a colaboração premiada do Sr. Álvaro Nóvis, o qual 
teria exercido a função de operador e representante do ex-Governador Sérgio Cabral 
no suposto esquema delitivo de recebimento de vantagens indevidas apontado na 
denúncia. 
 
144.   - Nesse diapasão, a o Parquet utiliza os dados constantes das planilhas 
fornecidas pelo próprio colaborador, que supostamente “evidenciariam” a 
contribuição do Requerido no esquema de Caixa 2 da FETRANSPOR, para justificar 
a acusação: 
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O controle de JACOB BARATA FILHO sobre o esquema de corrupção ora desvendado 
se evidencia pela expressiva contribuição pela qual alimenta o caixa paralelo da 
FETRANSPOR. Como se verifica da planilha abaixo, fornecida pelo colaborador 
ÁLVARO NOVIS, apenas em pouco mais de um ano, entre 14/02/2013 e 19/05/2014, 
JACOB BARATA FILHO contribuiu com a vultosa quantia de R$ 17.559.452,00 para 
essa contabilidade paralela. 
[...] 
Segundo narrado pelo colaborador ÁLVARO NOVIS, os valores referentes aos 
aportes de JACOB BARATA FILHO para o “caixa” da FETRANSPOR eram 
operacionalizados com o auxílio de sua secretária na empresa GUANABARA DIESEL, 
a quem cabia fazer a intermediação entre os operadores financeiros EDIMAR 
DANTAS, da corretora HOYA, e MÁRCIO MIRANDA, da Transportadora de Valores 
PROSEGUR. 
FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS, na qualidade de secretária de JACOB 
BARATA FILHO, repassava ordens para MÁRCIO MIRANDA creditar valores em 
espécie que seu chefe mantinha custodiado na Transportadora de Valores PROSEGUR 
em favor do caixa da FETRANSPOR. (fl. 49 JFRJ) 

 
145.   - A esse respeito, o Sr. Álvaro Nóvis, ainda em depoimento prestado em 
sede de colaboração premiada, afirma que o Requerido utilizaria o serviço da 
empresa PROSEGUR para a custódia de valores, vejamos: 
 

“Que DONA FRANCISCA trabalha para JACOB BARATA FILHO há bastante tempo, 
pelo menos desde os anos 1990; Que DONA FRANCISCA repassava os valores 
internamente pela PROSEGUR ao colaborador internamente; Que JACOB BARATA 
FILHO utilizava a PROSEGUR para custódia e repasse de valores;” (fl. 423 JFRJ) 

 
146.   - Como é de conhecimento deste I. Juízo, o Requerido é empresário do ramo 
de transporte público do Estado do Rio de Janeiro, atuando como sócio em mais de 
25 (vinte e cinco) empreendimentos desse setor. É certo que, tendo em vista a 
expressividade dos valores que circulam nesse serviço diariamente, tais empresas 
utilizam empresas de custódia de valores para transporte de moeda.  
 
147.   - Desta feita, o fato de a empresa do Requerido utilizar o serviço da 
PROSEGUR para o qual ela foi contratada – transporte de numerário – não denota 
em si qualquer fato de caráter ilícito, como afirma o D. MPF, mas tão somente a 
prestação de serviço regular. 
 
148.   - Ato contínuo, segue o D. Parquet federal extraindo conclusões acerca da 
hipotética participação do Requerido não a partir do envolvimento direto deste, 
mas da atuação de corréu, sem qualquer demonstrativo de que ambos tivessem 
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algum vínculo subjetivo orientado para a prática do crime previsto no art. 333 
do CP. Vejamos: 
 

“As declarações dos colaboradores JONAS LOPES e JONAS NETO confirmam que 
LELIS TEIXEIRA tinha pleno conhecimento da sistemática de pagamentos de propina 
pela FETRANSPOR através do operador financeiro ÁLVARO NOVIS e com a 
utilização da transportadora de valores Transexpert. Veja-se que, em e-mail datado de 
26/11/2015, LELIS TEIXEIRA é justamente informado sobre o resultado do julgamento 
do TCE acerca da auditoria no Bilhete Único Intermunicipal, com destaque para a 
manifestação de JONAS LOPES, compartilhando tal informação com JOSÉ CARLOS 
LAVOURAS e JACOB BARATA FILHO.” (fl. 62 JFRJ) 
 
“A corroborar as informações dos colaboradores e confirmar o papel de intermediação 
com o poder público exercido pelo denunciado, veja-se o seguinte diálogo em troca de 
e-mails com assunto “Tudo Resolvido”, no dia 06/12/2010, entre LÉLIS TEIXEIRA e 
MARCELO TRAÇA: 
(...) 
Mais ainda, a análise dos e-mails obtidos por meio de ordem judicial logrou demonstrar 
que a interlocução de LELIS TEIXEIRA com então Governador SÉRGIO CABRAL, 
para tratar de assuntos referentes aos interesses das empresas de ônibus, era direta, 
como exemplificam os diálogos a seguir” (fl. 63 JFRJ) 

 
149.   - Por oportuno, deve-se ressaltar que a atuação do Sr. Lélis Teixeira no âmbito 
da representação da FETRANSPOR perante órgãos e autoridades públicos decorre 
justamente de sua boa locução, experiência no setor, tecnicidade e retidão. 
 
150.   - Nesse sentido, as alegadas “provas” apresentadas pelo D.MPF não permitem 
qualquer conclusão sobre a participação do Requerido no oferecimento de vantagem 
indevida ao corréu Sergio Cabral.  
 
151.   - Ademais, impende destacar outro “elemento probatório” mencionado na 
denúncia, que tampouco respalda sequer uma persecução penal. Trata-se de simples 
anotação manuscrita da palavra “FETRANSPOR” em papel no qual consta o valor de 
R$ 80.000,00, o qual seria, no entendimento ministerial, in verbis: 
 

“Mais um importante elemento probatório no sentido de que os valores recolhidos por 
CARLOS BEZERRA representavam o acordo das empresas de ônibus filiadas à 
FETRANSPOR que contribuíam para a “caixinha da propina”, em esquema articulado 
por JOSÉ CARLOS LAVOURAS com JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, 
MARCELO TRAÇA e JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, também foi encontrado no 
Iphone de BEZERRA, consistente em anotação de valores com aposição do nome da 
Federação” (fl. 88 JFRJ) 
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152.   - Novamente, utiliza-se o D. MPF de um tal “elemento probatório” que 
representaria tão somente a relação daquele valor com a FETRANSPOR, mas que, de 
modo algum, teria aptidão para demonstrar o envolvimento do Requerido, o 
qual é deduzido unicamente em razão de seu cargo de “Suplente de Conselheiro 
Delegado representante da CNT” naquela entidade. 
 
153.   - Dessa forma, os indícios que teriam o azo de justificar a presente persecução 
penal são os diversos depoimentos prestados por diversos corréus delatores, as quais, 
todavia, não encontram guarida em qualquer elemento de convicção documental, o 
que, consoante a jurisprudência dominante, inviabiliza a apreciação da prova 
testemunhal. Confira-se:  
 

PROCESSO PENAL E PENAL - Confissão da fase inquisitorial - Delação de co-réu -
Conjunto probatório - Corroboração de outros elementos - Validade para respaldar uma 
condenação - Tribunal do Júri - Existência de duas versões - Conselho de Sentença - 
Opção pela que revelou verossimilhança - Tese acusatória - Maior consistência - 
Julgamento manifestamente contrário à prova - Inocorrência - Soberania dos veredictos 
- 1) A delação de um co-réu, bem como a confissão espontânea na fase 
inquisitorial, quando corroboradas por outros elementos do contexto probatório 
caracterizam provas válidas para respaldar uma condenação - 2) Por força do 
princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve prevalecer a decisão do 
Conselho de Sentença que encontra apoio em uma das versões apuradas na instrução 
criminal, máxime se a opção recai na que se revela verossímil, não havendo se cogitar, 
nesse caso, de julgamento manifestamente contrário à prova, hipótese que, somente se 
configura, quando a deliberação do Júri se mostra arbitrária, porque totalmente 
dissociada do contexto probante.  
(TJAP - ACR: 249806/AP, Relator Des.Mário Gurtyev, Câmara Única, Julg. 
12/06/2007, Publ. 28/06/2007) 
 
PENAL. DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. 
ART. 157, § 2º, II, (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, DO CÓDIGO 
PENAL, E ART. 157, § 2º, II, (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, DO 
CÓDIGO PENAL, AMBOS OS ROUBOS CONSIDERADOS NA FORMA DO ART. 
71, DO CÓDIGO PENAL; E ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, E C/C 
ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS (1) E (2). ANÁLISE DE 
PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELAS VÍTIMAS. 
CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DELAÇÃO 
DE CORRÉU. VALIDADE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A 
APONTAR A AUTORIA DOS DELITOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. 
RECURSO (1). ART. 13 E SEU § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRAÇÃO DO 
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE (1) E O 
RESULTADO. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. CRIAÇÃO DE RISCO 
PROIBIDO, QUE RESULTOU EM OFENSA GRAVE E INTOLERÁVEL AOS 
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PATRIMÔNIOS E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. 
LATROCÍNIO. CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO. DOLO NO 
ANTECEDENTE E DOLO EVENTUAL NO CONSEQUENTE. COMPROVAÇÃO. 
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ART. 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL 
(COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA). RESULTADO PREVISÍVEL. 
DELITO COMETIDO COM EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO. 
COAUTORIA COMPROVADA. TEORIA DO "DOMÍNIO DO FATO". DELAÇÃO 
PREMIADA (ART. 14, DA LEI N.º 9.807/99). NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS (1) E (2). DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO 
DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDAS DEVIDAMENTE 
APLICADAS E FUNDAMENTADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS (1) E 
(2) E, DE OFÍCIO, CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS CONSTANTES DA 
PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. a) Mantêm-se as condenações se a 
materialidade e a autoria ficaram devidamente comprovadas. b) "A palavra da vítima, 
em crime de natureza patrimonial, avulta em importância, máxime quando em tudo 
ajustada às demais evidências dos autos" (RJDACRIM 25/319). c)"Conforme 
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos 
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e 
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o 
delito, tal como se dá na espécie em exame" (STJ - HC nº 156586 - 5ª Turma - Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ de 24.05.2010). d) "A delação do corréu, que 
também confessa a autoria, assumindo à própria responsabilidade, destituída de 
interesse ou paixão, serve de suporte à condenação, quando harmoniosa e coerente, 
com o restante do conjunto probatório." (TJPR - AC n.º 694.694-7 - 3ª C.C. - Rel. 
Jefferson Alberto Johnsson - DJ de 26.01.2011). e) Não se exclui a imputação se, com 
suas condutas, o acusado criou um risco proibido, que resultou em ofensa grave e 
intolerável aos patrimônios das vítimas e à integridade psíquica e física de uma delas, 
acometida de tetraplegia irreversível (teoria da imputação objetiva). f) Para a 
configuração do delito de latrocínio basta a presença de dolo eventual, ou seja, é 
suficiente que o réu assuma o risco de produzir o resultado morte no momento da 
subtração da res. g) Como ensina JulioFabrinni Mirabete, "a aplicação do art. 29, § 2º 
do Código Penal, para a desclassificação do latrocínio para roubo, só se justifica se o 
agente não podia prever o resultado morte e não tinha condições de evitá-lo" (in Código 
Penal Interpretado, 5ª edição, Editora Atlas, 2005, pág. 1.408). h) "(...) é autor o co-
autor que realiza uma parte necessária do plano global (" domínio funcional do fato "), 
embora não seja um ato típico, desde que integre a resolução delitiva comum." 
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: Ed. 
Saraiva, 2007, p. 121/122). i) Inadmissível o benefício da delação premiada se o agente 
não colaborou efetivamente com a Justiça. j) Não é de se reduzir as penas se restaram 
devidamente aplicadas e fundamentadas na sentença. (TJ-PR 8371419 PR 837141-9 
(Acórdão), Relator: Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 26/01/2012, 3ª Câmara 
Criminal) 

 
154.   - Com efeito, meras suposições consubstanciadas somente em declarações 
firmadas em delação premiada sem qualquer esteio nos autos, bem como declarações 
de corréus diretamente envolvidos nos fatos, não autoriza inferir o efetivo domínio 
sobre os fatos que versam a exordial acusatória ou sequer a existência de liame 
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subjetivo entre o Requerido e os demais corréus, principalmente, como intentou 
realizar a denúncia. 
 
155.   - Nesse sentido, impende destacar que a própria Lei nº 12.850/2013, ao tratar 
do instituto da delação premiada, em seu art. 4º, § 16, afirma que “nenhuma sentença 
condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 
colaborador”, impondo, portanto, uma regra de corroboração ao instituto, pois se 
exige “que o conteúdo da colaboração processual seja confirmado por outros 
elementos de prova. Logo, a presença e o potencial corroborativo desse outro 
elemento probatório é conditio sine qua non para o emprego da delação premiada 
para fins condenatórios”, conforme escólio de Gustavo Henrique Badaró14. 
 
156.   - Não é outro o entendimento consolidado pelo E. STF, segundo o qual “É 
certo que a delação, de forma isolada, não respalda decreto condenatório” (STF, 
RExt 213.937). 
 
157.   - Nesse viés, deve-se questionar a viabilidade de uma delação premiada ser 
corroborada por outra delação premiada, na hipótese da chamada “corroboração 
cruzada de delações premiadas”, dado que, cabendo ao Estado apresentar indícios e 
provas suficientes a respaldar a acusação, tal eventualidade permitiria ao Estado-
acusador iniciar uma persecução penal com base tão somente em declarações de 
indivíduos diretamente envolvidos no suposto fato delituoso. 
 
158.   - Ensina Gustavo Badaró que “se o próprio legislador atribui à delação 
premiada em si uma categoria inferior ou insuficiente, como se pode admitir que a 
sua corroboração se dê com base em elementos que ostentam a mesma debilidade ou 
inferioridade? Portanto, não deve ser admitido que o elemento extrínseco de 
corroboração de uma outra delação premiada seja caracterizado pelo conteúdo de 
outra delação premiada”15. 
 
159.   - Destarte, não há como evadir-se à conclusão de que (i) os elementos de 
convicção suscitados pelo Parquet para justificar o processamento criminal do 
Requerido são demasiadamente frágeis, e (ii) não há qualquer demonstração de que o 
Requerido ofereceu ou prometeu qualquer vantagem indevida a funcionário público, 

                                                           
14 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 462. 
15 op. cit., p. 464. 

JFRJ
Fls 2088

Protocolada por FELIPE FERNANDES DE CARVALHO em 09/10/2017 21:13. (Processo: 0505914-23.2017.4.02.5101 - Petição: 0505914-23.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 77870598-283-0-2044-93-624395 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

 

  

 

 

 
46 

 

 

razão pela qual deve esta ação penal ser prontamente rejeitada por este I. Juízo, nos 
termos do art. 395, III, do CPP. 
 
(iv) Da ausência de justa causa para imputação dos delitos de corrupção. - Da 

regularidade dos atos do poder público citados na denúncia. – Da necessária 

análise das perdas históricas e do contexto econômico, financeiro e operacional do 

sistema. 

 
160.   - Conforme se depreende da peça vestibular, são apontados supostos vícios nos 
atos de ofício mencionados – aumento da tarifa no ano de 2009 e desconto de 50% no 
IPVA no ano de 2014 – para fundamentar o caráter supostamente ilícito dos fatos 
narrados. 
 
161.   - Conforme visto na epígrafe anterior, o Parquet estende ao Requerido de 
maneira indevida a participação em supostas negociações ilícitas prévias à prática dos 
atos administrativos em questão, demonstrando uma evidente debilidade na 
fundamentação acusatória. 
 
162.   - Ocorre que, além de não haver comprovação mínima acerca da ilicitude de 
tais fatos e do vínculo do Requerido com tais acontecimentos, cumpre destacar que 
os atos de ofício citados como elemento de convicção pela denúncia constituem 
medidas completamente legítimas do ponto de vista econômico, financeiro e 
operacional do sistema. 
 
163.   - Noutros dizeres, olvida-se o D. MPF de analisar os fatos sob a ótica do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato e das medidas disponíveis à época, 
incorrendo em grave falha argumentativa em virtude da narrativa descrita na exordial 
não demonstrar a integralidade e a realidade dos fatos. 
 
164.   - Nesse contexto, o D. MPF aponta, em relação ao aumento na tarifa de ônibus 
no ano de 2009, que “posteriormente, em auditoria realizada pelo Tribunal de 
Contas do Estado – TCE, no ano de 2013, foi constatado, dentre diversas 
irregularidades, que o aumento de tarifa concedido por ROGÉRIO ONOFRE em 
2009, no percentual de 7,05% para os serviços rodoviários não metropolitanos 
(tarifa A) foi superior ao calculado no estudo tarifário (2,68%), o que resultou na 
condenação do gestor perante a Corte de Contas, no âmbito do processo nº 113.608-
3/13” (fl. 93 JFRJ). 
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165.   - Em que pese o teor da referida afirmação ministerial e do posicionamento da 
E. Corte de Contas, cumpre destacar que o aumento da tarifa no ano de 2009 não 
caracteriza ato ilegítimo do Poder Público. 
 
166.   - Nesse sentido, a E. Corte de Contas afirmou que “no último cálculo tarifário 
realizado pelo Detro/RJ em 2009, para fins de reajuste, foram utilizados coeficientes 
(parâmetros) de consumo defasados para o cálculo dos componentes dos custos 
variáveis” (fl. 810 JFRJ). Afirmou, ainda, que “a revisão dos coeficientes faz-se 
necessária face aos avanços tecnológicos ocorridos no setor de transporte nesse 
lapso temporal, principalmente os motores a combustão, que incorporaram sistemas 
eletrônicos de injeção e mecanismos de redução do consumo”. 
 
167.   - No entanto, há que se notar que a falta de atualização dos coeficientes 
utilizados pelo DETRO em nada está relacionada ao alegado beneficiamento dos 
empresários do setor de transportes, como Parquet intenta registrar. 
 
168.   - Embora seja cediço que os avanços tecnológicos mencionados no relatório de 
auditoria governamental supramencionado poderiam contribuir, em tese, para a 
diminuição de custos do transporte público, há que se considerar também outros 
fatores que, de outra sorte, acarretaram aumento dos custos referentes aos 
serviços oferecidos pelo setor de transporte.  
 
169.   - Dentre estes fatores estão, exemplificativamente, o aumento do preço da 
mão-de-obra, a instalação de ar condicionado em grande parte da frota de ônibus, a 
instalação de sistemas que possibilitam a bilhetagem automática – como leitores 
magnéticos e sensores para identificação biométrica – e o aumento exponencial do 
preço de combustíveis derivados do petróleo observado nas últimas décadas. 
 
170.   - Ou seja, muito embora a E. Corte de Contas questione a ausência de 
atualização do método de cálculo das tarifas, esse é justamente um dos fatores que 
mais contribui para ocasionar defasagens nos reajustes tarifários, dado o seu 
descompasso social e tecnológico. 
 
171.   - Destarte, observa-se que a determinação da E. Corte de Contas no sentido de 
fixar em 2,68% o reajuste da tarifa relativa aos serviços rodoviários não 
metropolitanos – Tarifa “A” – notadamente ignora as perdas históricas observadas 
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pelas empresas operadoras do sistema, ocasionadas, dentre outras razões, pela falta 
de assimilação da realidade tecnológica e social por parte do método de cálculo. 
 
172.   - Nessa linha de raciocínio, deve-se ressaltar que o fato de se aplicar um ajuste 
tarifário não compensa as perdas financeiras percebidas pelas empresas ao longo do 
tempo, como, por exemplo, a utilização de parâmetros defasados em anos anteriores 
ou a supressão de reajustes anteriormente concedidos. 
 
173.   - Dito de outra forma, o cálculo do ajustamento tarifário exige a aferição 
não somente dos custos dos serviços, mas também, logicamente, das perdas e dos 
ganhos econômicos resultantes da defasagem tarifária, o que não foi 
considerado pelo TCE/RJ no julgamento do processo 113.608-3/13.  
 
174.   - Tal situação agravou-se ainda mais com a determinação de que o fator de 
reajuste das tarifas, a partir do ano de 2010, seria calculado por meio do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (“IPCA”), o qual, igualmente, não reflete todo o 
contexto vivenciado pelas empresas. 
 
175.   - A esse respeito, estudo independente realizado pela Ernst & Young 
Assessoria Empresarial (doc. n. 3) calcula que, no ano de 2017, o montante das 
perdas históricas referentes à defasagem das tarifas do sistema atingiu a monta 
de R$ 750,7 milhões, sendo: 
 

(i) R$ 558,5 milhões, referentes às linhas urbanas dentro da região 
metropolitana (“SA DRM”); 
 

(ii) R$ 78,2 milhões, referentes às linhas urbanas fora da região metropolitana 
(“SA FRM”); 

 
(iii) R$ 114 milhões, referentes às linhas rodoviárias fora da região 

metropolitana (“A FRM”). 
 
176.   - Como é cediço, os custos que envolvem a operação do sistema de transporte 
são regulados pelos valores praticados pelo mercado, de forma que o IPCA, na 
maioria dos anos, não é atualizado nos mesmos patamares, situando-se abaixo do 
nível de compensação necessário para cobrir os gastos.  
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177.   - Nesse sentido, calcula-se que a proporção das perdas históricas sobre o 
potencial de receitas no ano de 2017 atingiria o patamar de 21,29%, demonstrando, 
inequivocamente, o peso de tal fator de cálculo para a prestação escorreita do serviço 
de transporte público: 
 

 
 
178.   - A bem da verdade, se o reajuste tarifário no ano de 2017 compensasse todas 
as perdas econômicas percebidas pelas empresas operadoras do sistema de transporte 
rodoviário no Estado do Rio de Janeiro, o aumento na tarifa deveria situar-se em 
patamares próximos a 50%, conforme tabela abaixo.  
 

 
 
179.   - Além da mudança ocorrida na forma do cálculo do reajuste, as perdas 
econômicas acumuladas pelas empresas de transporte englobam, naturalmente, 
vicissitudes que em nada tem a ver com as empresas prestadoras de serviços, como, 
por exemplo, o cancelamento de reajustes, como ocorreu no ano de 2013 em virtude 
das manifestações populares, a implementação de política tributária mais rigorosa, 
dentre outras. 
 
180.   - Desta feita, percebe-se que a narrativa acusatória, de forma imprecisa, aponta 
a existência de responsabilidade criminal e de um suposto vínculo entre o Requerido 
e um suposto esquema delitivo a partir de meras ilações, que não consideram a 
realidade do funcionamento das empresas atuantes no setor de transportes. 
 
181.   - Inclusive, é imperioso registrar que, diante desse cenário caudaloso de perdas 
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históricas, a FETRANSPOR passou a apresentar solicitações para que o DETRO 
ajustasse as tarifas de ônibus de forma mais adequada. Nada obstante, os pleitos da 
FETRANSPOR nunca chegaram perto de serem atendidos por parte do 
DETRO. 
 
182.   - No ano de 2009, mencionado na exordial acusatória, a FETRANSPOR 
solicitou que o DETRO realizasse ajuste de 15,2 % para o Serviço de “Tarifa SA 
Metropolitano”, de 15,5% para o Serviço de “SA Não-Metropolitano” e de 20,5% 
para o Serviço Intermunicipal - “Tarifa A” - (doc. n. 4). Apesar da solicitação da 
federação, o órgão regulador concedeu aumento único de 7,05% para todas as tarifas 
(doc. n. 5).  
 
183.   - Inclusive, tal disparidade entre o pedido realizado pela FETRANSPOR e o 
reajuste efetivamente concedido pode ser verificado também em outros anos, 
independentemente de quem fosse o Governador do Estado ou o Presidente do 
DETRO. 
 
184.   - A título exemplificativo, apesar de em 2007 a FETRANSPOR ter solicitado 
um aumento de 35% na tarifa do transporte intermunicipal (doc. n. 6), o aumento 
concedido pelo DETRO foi de apenas 5% (doc. n. 7). No ano seguinte, o reajuste foi 
fixado em 10,2% (doc. n. 8), apesar de a Federação ter solicitado 28,47% (doc. n. 9). 
 
185.   -  De maneira similar, o aumento solicitado pela Federação em 2014 foi de 
26,07% para as Linhas SA que operam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ), 25,20% para as Linhas SA que operam fora da RMRJ e de 27,05% para as 
Linhas Intermunicipais – “Tarifa A” - (doc. n. 10). Não obstante, naquele ano foi 
concedido aumento único de 12,46% pelo DETRO (doc. n. 11).  
 
186.   - Frise-se que, à época, Sérgio Cabral sequer era Governador do Estado, e 
Rogério Onofre já não estava mais à frente do DETRO, o que por si só 
impossibilitaria o funcionamento da suposta organização criminosa que, na deturpada 
visão do Parquet, teria conluiado para a manipulação do reajuste tarifário em 2009. 
 
187.   -  Nesse condão, a falta de paridade entre o percentual de ajuste solicitado 
pela FETRANSPOR, além de constituir realidade recorrente no setor de 
transportes, externa completa ausência de hipotético ajuste espúrio entre esta e 
o DETRO. 
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188.   - Não é despiciendo ressaltar, ainda, que os pleitos de reajuste apresentados 
pela FETRANSPOR ao DETRO eram embasados em complexos exames técnicos 
feitos por um consultor externo, o qual utilizava os seguintes indicadores para 
formular o pedido de reajuste tarifário: (i) o custo da mão-de-obra, (ii) a remuneração 
de capital – como veículos e garagens –, (iii) a depreciação de veículos e máquinas 
de manutenção, (iv) as despesas gerais, (v) o custo com combustível, (vi) o custo 
com peças de manutenção, (vii) o custo com pneus e (viii) o custo com lubrificantes. 
 
189.   - Nesse sentido, apesar do cálculo elaborado com base nas planilhas 
elaboradas pelo Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes 
(“GEIPOT”) contemplar, de forma mais precisa do que o IPCA, os custos reais de 
operação, há de se ter em mente a ocorrência das mencionadas perdas econômicas 
históricas.  
 
190.   - Como é cediço, os contratos de permissões e autorizações dos serviços de 
transporte rodoviário no Estado do Rio de Janeiro, assim como qualquer outro 
contrato administrativo relativo ao setor, preveem que os serviços devem ser 
remunerados por tarifa que assegure o equilíbrio econômico-financeiro da operação.  
 
191.   - Por certo, o desconto de 50% no IPVA concedido pelo Decreto 44.658, de 
17 de janeiro de 2014, que também foi apontado pelo D. MPF como um suposto 
ato de ofício vinculado à hipotética engenharia delitiva, visou a compensar a 
referida defasagem tarifária e a garantir o equilíbrio entre as partes signatárias. 
 
192.   - É necessário destacar que o mencionado benefício fiscal foi uma das únicas 
medidas possíveis a serem tomadas pelo Governo do Estado à época, tendo em vista 
a ocorrência das manifestações populares de 2013 que, como já apontado, ocasionou 
o cancelamento do reajuste tarifário implantado anteriormente. 
 
193.   - Sendo assim, do ponto de vista das empresas, a concessão do desconto no 
IPVA constituía medida extremamente necessária para garantir o próprio 
funcionamento das atividades, eis que os reajustes das tarifas foram cancelados 
em virtude de acontecimentos políticos relacionados às manifestações populares, 
alheios, portanto, ao âmbito do contrato. 
 
194.   - Ademais, cumpre destacar que o julgamento realizado pelo E. Tribunal de 

JFRJ
Fls 2094

Protocolada por FELIPE FERNANDES DE CARVALHO em 09/10/2017 21:13. (Processo: 0505914-23.2017.4.02.5101 - Petição: 0505914-23.2017.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a NATHALIA RODRIGUES RABELO.
Documento No: 77870598-283-0-2044-93-624395 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

 

  

 

 

 
52 

 

 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (“TJRJ”) na ADI 0003504-24.2014.8.19.0000 
declarou somente a inconstitucionalidade formal do Decreto que concedeu o 
desconto no IPVA. 
 
195.   - Decerto, se analisado do ponto de vista material, o referido benefício 
fiscal não contém em si qualquer caráter ilícito, notadamente em virtude do 
referido contexto de desequilíbrio contratual acima demonstrado. 
 
196.   - Em verdade, tal prática é extremamente comum nos demais Estados da 
Federação, havendo, inclusive, vários casos em que é concedida a isenção total do 
imposto, justamente para equilibrar financeiramente os contratos de permissão e 
concessão de transporte público e para incentivar a melhora na qualidade da 
prestação dos serviços. Confira-se: 
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197.   - Nesse sentido, a Lei nº 12.587, que regula a Política de Mobilidade Urbana, 
disciplina que “Art. 17. São atribuições dos Estados: (...) II - propor política 
tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana”. 
 
198.   - Assim como ocorre com o IPVA, uma prática adotada em grande parte do 
território nacional consiste a concessão de benefícios fiscais envolvendo o ICMS 
(doc. n. 12), tendo em vista a grande efetividade da utilização de políticas de 
desoneração tributária na garantia da modicidade tarifária.  
 
199.   - A desoneração do ICMS sobre os serviços de transportes de passageiros por 
ônibus neste Estado foi estabelecida pela Resolução Sefaz 706, de 23 de dezembro de 
2013, conforme Anexo A20, ano da revogação tarifária causada pelas manifestações 
populares que exigiram reduções tarifárias em 2013, conforme decisão do CONFAZ, 
em adesão ao Convênio ICMS 37/89 (Anexo A21), que autoriza os Estados e o 
Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na prestação de serviços de transporte 
de passageiros de transporte urbano ou metropolitano. 
 
200.   - Oportuno esclarecer que, conforme publicação em diário oficial em 18 de 
outubro de 2013 do Convênio ICMS 133/13 de 11 de outubro de 2013 (Anexo A22), 
o Estado do Rio de Janeiro foi expressamente permitido a se unir aos demais estados 
nestas políticas de desoneração tributária do sistema de transportes coletivos por 
ônibus, o que amenizou a questão das perdas históricas, mas não a resolveu por 
completo. 
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201.   - Apesar disso, o D. MPF, além de traçar um inexistente elo entre a 
conduta do Requerido e supostos fatos delitivos sem a apresentação de qualquer 
elemento indiciário para tanto, indevidamente vincula a prática de atos do 
Poder Público completamente legítimos e justificáveis do ponto de vista 
econômico-financeiro a uma suposta responsabilidade penal pelo crime de 
corrupção passiva, demonstrando, indubitavelmente, a inépcia da denúncia.  
 
202.   - Para que a alegação supra seja devidamente fundamentada, é necessário 
proceder-se à análise do tipo penal do art. 333 do Código Penal, imputado ao 
Requerido pelo D. MPF: 
 

Corrupção ativa 
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou 
promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever 
funcional. 

 
203.   - Trata-se de um tipo especial, composto por elementos objetivos, subjetivos e 
normativos e que exige, além de dolo, um elemento subjetivo especial do injusto, de 
forma que, para que se configure o tipo penal, todos esses elementos devem constar 
no fato concretizado pelo agente.  
 
204.   - De forma analítica, é possível subdividir a análise do crime de corrupção 
ativa nas seguintes categorias: 
 

(i) Núcleo da conduta: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, conjugados com determinar a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício; 
 

(ii) Elementos objetivos e normativos: vantagem indevida, funcionário público 
e ato de ofício; 

 
(iii) Elemento subjetivo: dolo; e 

 
(iv) Elemento subjetivo específico: “para determiná-lo a praticar, omitir ou 
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retardar ato de ofício”. 
 
205.   - Nas palavras de Rogério Greco, “o núcleo oferecer deve ser entendido no 
sentido de propor, apresentar uma proposta para entrega imediata, uma vez que o 
verbo prometer, também constante do art. 333 do Código Penal, nos dá a entender 
que essa proposta, esse oferecimento seja para o futuro”16. 
 
206.   - Por sua vez, o objeto material do delito, “vantagem indevida”, segundo o 
escólio de Guilherme de Souza Nucci, tem o seguinte significado:  
 

“65. Vantagem indevida: pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, 
ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes. Entendíamos 
que o conteúdo da vantagem indevida deveria possuir algum conteúdo econômico, 
mesmo que indireto. Ampliamos o nosso pensamento, pois há casos concretos em que o 
funcionário deseja obter somente um elogio, uma vingança ou mesmo um favor sexual, 
enfim, algo imponderável no campo econômico e, ainda assim, corrompe-se para 
prejudicar ato de ofício. Por vezes, já que a natureza humana é complexa para abarcar 
essas situações, uma vantagem não econômica pode surtir mais efeito do que se tivesse 
algum conteúdo patrimonial. Não se tratando de delitos patrimoniais, pode-se acolher 
essa amplitude”17. 

 
207.   - Além disso, a realização do crime de corrupção ativa requer que 
oferecimento da vantagem indevida tenha a finalidade especial de determinar o 
agente público a praticar ou retardar ato de ofício, razão pela qual, ausente esse 
elemento, a conduta será atípica, bem como, logicamente, será inepta a denúncia 
que não demonstrar a existência de vínculo entre a conduta e o ato do Poder 
Publico, como ocorre in casu. 
 
208.   - Destarte, apesar de o delito consumar-se com o simples oferecimento ou 
promessa da vantagem indevida – o recebimento é mero exaurimento da conduta –, 
não há crime se a ação em análise não tem como pano de fundo a obtenção de uma 
ação ou omissão concreta por parte de um funcionário público. Nesse sentido, Cézar 
Roberto Bitencourt pontua que: 
 

“Socorremo-nos do mestre argentino Sebastian Soler15, segundo o qual, “Para que 
exista cohecho, es preciso que éste corresponda a un acto relativo a las funciones: acto 
de la competencia funcional y territorial, esto es, regularmente posible o debido de 

                                                           
16 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, Volume IV – 11 ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2015, fl. 544.  
17 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado – 15 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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parte del funcionario”. Doutrina e jurisprudência brasileiras, por sua vez, são uníssonas 
no mesmo sentindo, reconhecendo que o fim especial exigido deve ser “ato de ofício”, 
da competência do funcionário corrompido. 
O crime de corrupção ativa somente se aperfeiçoa quando a promessa ou oferta de 
vantagem indevida tem por objetivo que funcionário público, no exercício de sua 
função, pratique, omita ou retarde ato de ofício. E não é, pode-se afirmar, ato de 
ofício o praticado contra as normas vigentes ou a sistemática habitual. Quando 
determinado ato pode ser realizado “por qualquer do povo”, à evidência, não se trata de 
“ato de ofício”. Com efeito, para a configuração do crime de corrupção ativa exige-se 
que o ato cuja ação ou omissão é pretendida esteja compreendido nas específicas 
atribuições funcionais do servidor público visado. Se o ato não é da competência do 
funcionário, poder-se-á identificar qualquer outro crime, mas, com certeza, não o de 
corrupção ativa”18 

 
209.   - Acerca do tema, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona em rejeitar 
acusações desprovidas da indicação do ato de ofício almejado pela conduta do 
agente. Confira-se: 
 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. TIPO PENAL QUE EXIGE A PRESENÇA DO ELEMENTO 
SUBJETIVO DO INJUSTO. PRÁTICA, RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE  
ATO DE OFÍCIO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. 
ABSOLVIÇÃO DEVIDA.  AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. No crime de corrupção ativa exige-se, além da consciência e vontade de oferecer 
ou prometer vantagem indevida a funcionário público, o elemento subjetivo do 
injusto consistente na intenção de obter do servidor a prática, omissão ou 
retardamento de ato de ofício. 
2. No caso, ausente o elemento subjetivo específico - prática, retardamento ou omissão 
de ato de ofício -, visto que, figurando o funcionário público na condição de acusado, 
não possuía atribuição para o início ou auxílio na investigação do fato - ausência de 
competência para a prática de qualquer ato da persecução penal na condição de policial 
militar. 
3. Assim, a promessa de dinheiro pelo agravado ao policial militar para que este não 
revelasse sua participação como suposto mandante do crime de homicídio de seu 
desafeto político, não foi realizada com o fim de obter o retardamento, a omissão ou a 
prática de ato de ofício e, sim, para que o agente policial, na condição de particular 
envolvido na prática criminosa, não o delatasse às autoridades policiais encarregadas da 
investigação do fato delituoso. 
4. Ausente o elemento subjetivo do injusto, é imperiosa a absolvição do agravado nos 
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(AgRg no Ag 1372909/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013). 

                                                           
18 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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“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO 
ATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE ATO DE OFÍCIO A SER EVITADO. 
ATIPICIDADE DA CONDUTA.  1. O tipo penal do art. 333 do Código Penal 
(corrupção ativa), pune com pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa, a 
conduta de "oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício".  2. Inexiste corrupção ativa 
quando não se constata a presença do elemento subjetivo do tipo penal, consistente 
no dolo de "fazer o funcionário público praticar, omitir ou retardar ato de ofício" 
e sequer havia ação a ser evitada.  3. Recurso em sentido estrito desprovido”.  
(RSE 0005407-45.2012.4.01.3801 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 
MONICA SIFUENTES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS PRATES 
(CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.361 de 22/08/2014). 
 
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. 
333 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA 
DA PENA BASE. ALTERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
SÚMULA 241 DO STJ. POSSIBILIDADE. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO 
TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO PROVIDA.  1. Materialidade e autoria 
devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e 
Apreensão bem como pelos depoimentos testemunhais.  2. Para a caracterização da 
corrupção ativa (art. 333 do CP), faz-se necessária a presença da vontade de fazer 
o funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício, o qual tem de ser inerente 
às atividades daquele a quem é oferecida ou proposta a vantagem.  3. Configura o 
delito de corrupção ativa a conduta de quem oferece determinada importância a médico 
perito do INSS para fins de obtenção de laudo médico falso com o intuito de obter de 
benéfico previdenciário indevidamente.  4. Pena fixada um pouco acima do mínimo 
legal em razão de não serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis à ré.  5. É 
possível a consideração negativa dos antecedentes da ré, em razão de uma condenação 
penal transitada em julgado e a caracterização da agravante da reincidência, em razão de 
outra condenação, também transitada em julgado, não havendo falar em bis in idem, por 
se tratar de valoração de fatos distintos. Não houve violação ao conteúdo da Súmula 241 
do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante 
e, simultaneamente, como circunstância judicial"). Nesse sentido: HC 167292. Rel. 
Min. Felix Fischer. Quinta Turma. STJ. DJE 04/10/2010.  6. Apelação parcialmente 
provida”. 
(ACR 0007035-34.2009.4.01.3200 / AM, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 
CARLOS OLAVO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.123 de 04/05/2012) 

 
210.   - Logicamente, se o D. MPF pretende a condenação do Requerido pelo crime 
de corrupção ativa, devem ser verificados na denúncia elementos mínimos que 
permitam aferir a existência de vínculo entre a conduta do agente e algum ato 
do Poder Público, o que, conforme demonstrado alhures, inocorre no caso 
concreto.  
 
211.   - Não bastasse isso, é cediço que, do ponto de vista econômico, financeiro e 
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operacional, os atos do Poder do Público demonstram-se totalmente legítimos e 
justificáveis, não havendo falar que tais medidas foram praticados unicamente 
em virtude de uma irreal engenharia delitiva apontada pelo Parquet. 
 
212.   - Diante da manifesta ausência de lastro probatório apto a justificar a 
perpetuação da persecução penal no que atine aos delitos de corrupção, resta indene 
de dúvidas que este I. Juízo deve proceder à imediata rejeição da exordial acusatória 
nos termos do artigo 395, III, do CPP. 
 
V. – DA INOCORRÊNCIA DOS CRIMES FINANCEIROS IMPUTADOS AO 
REQUERIDO – DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 

 
(i) Dos antecedentes fáticos necessários – Da rigorosa contabilidade mantida pelo 

Banco Guanabara – Da inequívoca inexistência de poder de administração por 

parte do Requerido na PROSEGUR 

 
213.   - Para que se compreenda a extensão dos fatos e a impropriedade dos termos 
utilizados pela exordial acusatória, é forçoso realizar um breve histórico acerca da 
relação mantida entre o Banco Guanabara e a PROSEGUR, o que demonstra, 
inequivocamente, a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, do 
Requerido e de suas empresas, bem como a completa inexistência de vinculação com 
qualquer engenharia delitiva.  
 
214.   - Inicialmente, deve-se salientar que o relacionamento comercial entre o Banco 
Guanabara S.A. (“Banco”) e a Transpev - Processamento e Serviços Ltda. 
(“Transpev”) teve início em 28.08.2000, com a assinatura de Contrato que tinha por 
objeto, exclusivamente, a prestação de serviços de coleta e entrega de malotes. Esse 
Contrato não envolvia custódia e/ou transporte de valores (doc. n. 13).   
 
215.   - Na data de 08.01.2001, o contrato do Banco com a Transpev foi aditado e 
passou a ter também por objeto o transporte de valores, o qual ainda não envolvia a 
custódia de valores (doc. n. 14). 
 
216.   - No ano de 2005, a Prosegur Brasil S.A Transportadora de Valores e 
Segurança (“PROSEGUR”) adquiriu a operação e os ativos relacionados com os 
serviços de transporte de valores da empresa Transpev e enviou ao Banco 
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instrumento contratual para formalizar essa transição, de modo que não houve 
alteração do objeto do contrato (doc. n. 15). 
 
217.   - Em 2007, o cofre do Banco Guanabara, localizado na sede da instituição, foi 
alvo de furto, o qual foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos, conforme 
Registro de Ocorrência nº 000152 1904 de 14.06.2007 (doc. n. 16). Tal fato levou a 
Diretoria do Banco a tomar a decisão de ampliar o escopo dos serviços até então 
prestados pela PROSEGUR, os quais passaram a incluir a custódia de moeda.  
 
218.   - Assim, em 21.06.2007, o contrato firmado entre o Banco e a PROSEGUR foi 
aditado para incluir os serviços de tesouraria, custódia e logística de valores, 
consoante a legislação em vigor e normas e padrões estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil (doc. n. 17). O referido contrato foi firmado por prazo indeterminado e está 
em vigor até a presente data.  
 
219.   - Feitas essas ponderações, é necessário destacar que o Banco Guanabara 
mantém um controle rígido e diário do seu caixa representado por moeda em espécie, 
gerando dentro de seus registros um mapa de conciliação (doc. n. 18).  
 
220.   - Além disso, o Banco mantém em seus registros não somente o perfeito 
controle dos saldos de sua conta reserva utilizada para depósito de moeda em espécie 
mantida junto ao Banco do Brasil S.A., mas também a identificação e segregação dos 
valores eventualmente mantidos em espécie em seu cofre e dos valores custodiados 
pela PROSEGUR (doc. n. 19). Os registros sobre a movimentação destes recursos 
são informados e estão sujeitos à fiscalização do Banco Central do Brasil.  
 
221.   - Nesse contexto, a necessidade de manter uma custódia de moeda em espécie 
junto à PROSEGUR decorre da necessidade de prover os clientes do Banco de 
recursos quando por eles solicitado, bem como do gerenciamento do trânsito desses 
valores entre o recebimento no caixa e seu depósito na conta reserva mantida pelo 
Banco junto ao Banco do Brasil S.A. 
 
222.   - A esse respeito, a movimentação de moeda em espécie observa, 
obrigatoriamente, o seguinte modus operandi:  
 

(i) O Banco recebe moeda em espécie de seus clientes, para depósito em 
conta corrente do depositante, transferência a terceiros, ou pagamento de 
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compromissos;  
 

(ii) Para a guarda imediata da moeda em espécie recebida, o Banco mantém 
em suas instalações um cofre forte;  

 
(iii) Os valores em moeda assim recebidos são contados e registrados na 
contabilidade com a indicação da sua localização física (cofre do Banco), 
aguardando sua transferência para a custódia da Transportadora;  

 
(iv) Ao menos uma vez por semana, a Transportadora recolhe na sede do 
Banco os valores em moeda para a guarda em suas instalações; 

 
(v) A entrega à Transportadora observa as seguintes formalidades: (a) os 
valores são entregues em malotes padronizados, fechados e lacrados pelo 
próprio Banco; (b) o limite de valores por malote é de R$ 150.000,00, com 
esporádicas exceções; (c) os malotes são transportados em carros fortes da 
Transportadora e abertos somente em suas instalações, quando é efetuada a 
conferência do seu conteúdo e organização do dinheiro na forma contratada; 
e 

 
(vi) No ato do recolhimento dos valores pela Transportadora é emitido pelo 
Banco um documento de controle que registra o valor enviado pela 
instituição à Transportadora. Esse documento é padrão e denominado “Guia 
de Transporte de Valores”, assinado por representante do Banco e da 
Transportadora, e observa o modelo anexo a este Memorando (doc. n. 20). O 
valor declarado na Guia é conferido pela Transportadora quando da abertura 
dos malotes, que deverá comunicar ao Banco eventuais inconsistências 
(valores recebidos a menor ou a maior do valor declarado, cédulas destruídas 
ou imprestáveis). 

 
223.   - Oportuno esclarecer que os valores mantidos em custódia na Transportadora 
são movimentados, exclusivamente, para os seguintes fins: (i) depósitos na conta 
reserva do Banco mantida junto ao Banco do Brasil S.A; e (ii) entrega na sede da 
instituição, para atender a requisição de clientes. 
 
224.   - Outrossim, a Transportadora efetua o transporte de moeda sacada da conta 
reserva mantida junto ao Banco do Brasil S.A. para entrega em sua sede, quando 
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eventualmente, os valores existentes na custódia mantida com a Transportadora se 
mostram insuficientes para atender as demandas dos clientes. 
 
225.   - A partir do segundo semestre de 2012, todas essas movimentações foram 
precedidas de ordens escritas encaminhadas pelo Banco Guanabara à Transportadora, 
observando os modelos anexos à presente defesa (doc. n. 21). 
 
226.   - Os registros contábeis do Banco indicam a movimentação, a crédito e a 
débito, de todos os valores mantidos em custódia na Prosegur, e é capaz e conciliar 
tais valores com as respectivas Guias de Transporte de Valores e com seus registros 
contábeis. Os controles mantidos pelo Banco sobre os valores observam os modelos 
em anexo (doc. n. 22). 
 
227.   - É de fundamental importância ressaltar que o contrato do Banco 
Guanabara mantido com a PROSEGUR não inclui a prestação de serviços de 
transporte ou custódia para outra parte que não o próprio Banco. As guias de 
controle emitidas em nome do cliente “Banco Guanabara S.A.” (vide doc. n. 19) não 
contêm referências a outros clientes e estão todas de acordo com os registros 
contábeis mantidos pelo Banco. 
 
228.   - Sendo assim, frisa-se que todo o histórico da movimentação de valores 
pertencentes ao Banco, que compreende o recebimento de valores em espécie, 
transporte para custódia, depósito junto a conta reserva do Banco do Brasil S.A. e 
eventual saque desta conta para remessa para custódia ou entrega no Banco, está 
rigorosamente registrado em seus controles eletrônicos. 
 
229.   - Dessa sorte, consta dos autos que a confusão patrimonial no sistema de 
controle da PROSEGUR envolvendo o corréu Márcio Marques Pereira de Miranda 
foi constatada no período entre os anos de 2013 e 2014.  
 
230.   - Conforme também demonstrado nos autos (fls. 897-925), esse fato fez com 
que a PROSEGUR contratasse uma auditoria das movimentações dos clientes Hoya, 
Guanabara Diesel, Banco Guanabara, Estrela Azul e Redentor. Vale notar as 
referidas pessoas jurídicas são distintas e devem possuir contratos individuais com a 
Prosegur. 
 
231.   - A mencionada auditoria gerou um relatório (fls. 897-925) que concluiu 
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que foi o Sr. Marcio Miranda, funcionário da PROSEGUR, que unificou em 
uma única conta, sem autorização dos clientes acima referidos, os valores em 
moeda por eles mantidos na Transportadora.    
 
232.   - O relatório da auditoria apontou o referido funcionário como executor e autor 
de todas as irregularidades constatadas, não tendo identificado qualquer manifestação 
de clientes que autorizasse, direta ou indiretamente, a unificação das custódias de 
valores, ao contrário do que foi aduzido na denúncia, sem que tenha sido 
demonstrada qualquer evidência de autorização ou ordem de unificação de custódia 
de valores em nome do Banco. 
 
233.   - Nesse sentido, constata-se que a unificação registrada pelo funcionário tinha 
por objetivo confundir os registros da Prosegur para permitir a realização de um 
desfalque, acobertado temporariamente pela unificação. 
 
234.   - Desta feita, a movimentação de valores a descoberto levou à identificação da 
fraude, resultando no reconhecimento da PROSEGUR de sua responsabilidade pela 
inconsistência dos saldos, uma vez que era ela a única responsável pela manutenção 
da individualização dos registros da segregação dos valores em seu poder. Por este 
motivo, a Prosegur, reconhecendo o desfalque praticado por seu preposto, ofereceu 
aos seus clientes lesados o ressarcimento dos danos apurados. 
 
235.   - Vale notar que, para certificar-se de que os saldos credores apresentados 
pelos clientes estavam corretos, a PROSEGUR promoveu a reconciliação contábil 
dos valores declarados como faltantes, verificando desse modo a regularidade dos 
lançamentos contábeis dessas empresas, afastando dúvidas que poderiam surgir de 
que os valores declarados pelas empresas como mantidos em custódia junto a 
Transportadora estavam regularmente contabilizados. 
 
236.   - Diferentemente do que alega o D. MPF em sua denúncia, o Banco não 
obteve qualquer ressarcimento de valores para recomposição de sua posição de 
custódia através do acordo que foi firmado com a PROSEGUR (doc. n. 23), 
simplesmente porque não foram verificadas divergências nas posições da 
instituição financeira mantidas à época junto à Transportadora. 
 
237.   - Feitas essas ponderações, é necessário tecer alguns comentários a respeito do 
papel exercido pelo Requerido na referida instituição financeira para elucidar alguns 
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pontos indevidamente pontuados pelo D. MPF na denúncia. 
 
238.   - Nesses auspícios, a Diretoria do Banco é atualmente composta pelos Srs. 
Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins, Antonio Pádua Arantes e pela Sra. Carla 
Santoro, os quais exercem a representação da instituição.  
 
239.   - Importante observar que o Estatuto Social do Banco prevê que a 
instituição será, obrigatoriamente, representada por dois Diretores em conjunto, 
ou seja, não há previsão estatutária da possibilidade de representação individual 
dos Diretores para contrair obrigações em nome da instituição.  
 
240.   - Com efeito, o Requerido é acionista no Banco, detentor de participação 
minoritária equivalente a 15% do capital social, mas não exerce a função de 
Diretor do Banco há 8 (oito) anos, ou seja, desde 2009. 
 
241.   - Da análise do contexto acima descrito e dos documentos supramencionados, 
é seguro afirmar que os controles históricos de créditos e débitos efetuados pelo 
Banco relacionados com os valores em moeda por ele movimentados junto a 
PROSEGUR estão regularmente registrados desde a sua origem. 
 
242.   - Não é despiciendo pontuar que as normas do Banco Central do Brasil 
aplicáveis às instituições financeiras exigem a adoção de regras, critérios e 
procedimentos padronizados, com o objetivo de uniformizar os registros contábeis e, 
com isso, possibilitar o acompanhamento do sistema financeiro, de modo que as 
demonstrações financeiras elaboradas expressam, com fidedignidade e clareza, a real 
situação econômico-financeira da instituição. 
 
243.   - Nesses termos, as referidas normas e procedimentos obrigam que o 
Banco Guanabara mantenha o controle rígido de posições e disponibilidades, o 
que não permitiriam de qualquer forma que a instituição acobertasse valores de 
terceiros não contabilizados, como alegado pelo D. MPF.   
 
244.   - Outrossim, é de bom alvitre consignar que todos os valores creditados e/ou 
debitados à conta reserva do Banco mantida no Banco Central do Brasil são 
confirmados por Mensagem Eletrônica (SPB) enviada pelo Banco do Brasil, que 
figura como custodiante dos recursos depositados junto ao Banco Central do Brasil. 
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245.   - Tendo em vista os referidos contornos fáticos, adiante será sobejamente 
demonstrado que, in casu, a acusação realizada pelo D. MPF em relação aos referidos 
crimes financeiros, assim como as demais imputações feitas nos autos, revela-se 
temerária, pois absolutamente desvinculada da realidade e de qualquer elemento 
mínimo de prova.  
 
(ii) Da inaplicabilidade dos artigos 11 e 16 da Lei 7.492/1986 em detrimento do 

Requerido – Do relevante fato de que o Requerido não integrava a Diretoria ou o 

Conselho de Administração do Banco Guanabara – Da ausência provas que 

demonstrem a atuação das demais empresas vinculadas ao Requerido e o suposto 

delito ocorrido no âmbito da PROSEGUR. 

 
246.   - Conforme destacado alhures, inexiste nos autos qualquer indício que 
demonstre o mínimo envolvimento do Banco Guanabara, do qual o Requerido não 
integrava a Diretoria ou o Conselho de Administração, na concretização dos delitos 
financeiros imputados pelo D. MPF, notadamente o funcionamento de instituição 
financeira desautorizada (art. 16 da Lei 7.492/1986) e manutenção de contabilidade 
paralela (art. 11 da Lei 7.492/1986).  
 
247.   - Assim como ocorre com o Banco Guanabara, também não há nos autos 
qualquer elemento que aponte que o Requerido, por meio das demais empresas 
das quais participa, teria praticado ou aderido às supostas condutas delitivas 
ocorridas âmbito da empresa PROSEGUR.  
 
248.   - Consoante a narrativa exposta na exordial acusatória, a imputação referente 
aos supostos crimes financeiros decorre da dinâmica da movimentação dos valores na 
PROSEGUR. Confira-se: 
 

“Em período indeterminado, pelo menos entre o ano de 2010 e 20/05/2014, os 
denunciados mantiveram operando essa instituição a partir da posição de custódia do 
BANCO GUANABARA na empresa de segurança PROSEGUR. 
De se notar que JACOB BARATA FILHO é administrador do Banco Guanabara: 
(...) 
Essa posição de custódia do BANCO GUANABARA ocultava, na verdade, recursos de 
diversas pessoas físicas e jurídicas que mantinham ali parte de sua poupança. O 
esquema chega a espantar pela sofisticação e eficiência. 
Diversas pessoas, físicas e jurídicas nominadas abaixo, mantinham recursos em espécie 
na PROSEGUR, sob o guarda-chuva do BANCO GUANABARA. 
MÁRCIO MIRANDA, que geria a conta do banco na transportadora, mantinha a 
contabilidade de cada empresa, transferindo valores de uma para a outra, de acordo com 
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a necessidade. Também quando era necessária a retirada de valores em espécie de 
algum de seus “clientes”, expedia a ordem de entrega – em nome do BANCO 
GUANABARA – que era cumprida pelos carros de transportes de valores da empresa 
de segurança, entregando os valores no local indicado pelo cliente” (fls. 111/113). 

 
249.   - Defronte ao referido excerto, que de certa forma resume a imputação, cumpre 
esclarecer, de início, que tanto o Banco Guanabara quanto as demais empresas 
geridas pelo Requerido não tinham consciência e não autorizaram a unificação 
da custódia no âmbito da PROSEGUR.  
 
250.   - Tal fato, como já frisado na epígrafe anterior, foi inclusive reconhecido pela 
auditoria realizada para apurar a questão no âmbito da PROSEGUR, segundo a qual 
foi identificada “a ocorrência de manipulação de informações prestadas pelo Sr. 

Marcio Miranda aos clientes, assim como a manipulação de informações no 

sistema operacional interno da empresa” (fl. 900).  
 
251.   - Nesse diapasão, o relatório desvincula a atuação das empresas e, 
consequentemente, do Requerido, das fraudes perpetradas pelo Sr. Márcio Miranda 
no âmbito da Transportadora, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito: 
 

“As custódias de todas as mencionadas empresas foram indevidamente unificadas em 
uma única custódia, como se todas elas fossem uma única empresa. O ingresso de 
numerário nas mencionadas custódias era realizado como se todas as empresas 
compartilhassem o mesmo numerário. Tal orientação era dada diretamente pelo 
funcionário Marcio Miranda aos responsáveis pela Tesouraria da Prosegur na Cidade do 
Rio de Janeiro. Ou seja, quando as empresas acima mencionadas realizavam 
remessas de dinheiro para custódia, o numerário era contabilizado na tesouraria 
da Prosegur, por orientação do funcionário Márcio Miranda, como uma única 
custódia unificada (Obs.: era a partir da mencionada unificação de custódias que 
os mapas de tesouraria eram falsificados). 
Algumas Guias de Transporte de Valores (GTV’s) que eram emitidas para atendimento 
das solicitações de recolhimento e entrega de valores, eram inicialmente preenchidas 
com os dados corretos do remetente e destinatário. Contudo, os dados relacionados ao 
transporte eram adulterados no sistema operacional da Prosegur, de forma a ocultar e 
modificar o remetente e o destinatário dos valores transportados. 
Ainda se valendo da adulteração de informações no sistema operacional da 
Prosegur e no sistema de faturamento da Prosegur, os serviços de custódia, 
processamento de valores e transporte não eram faturados para os reais titulares 
dos valores. As faturas de prestação dos serviços não chegavam a ser emitidas, em 
prejuízo à Prosegur” (fls. 901). 

 
252.   - Aludem ainda os subscritores da inicial, em abono à sua temerária tese – e 
também, como se verá, para tentar dar arrimo à acusação de “contabilidade paralela” 
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– aos documentos estampados nas páginas 116 e 117 da peça de denúncia (fls. 
118/119), afirmando que o primeiro desses documentos seria uma demonstração de 
suas posições supostamente custodiadas na empresa PROSEGUR, que, por ter 
sofrido um desfalque interno, resistia em recompor os valores de diversos de seus 
clientes, do que resultara um princípio de contencioso entre esses clientes lesados e a 
PROSEGUR. 
 
253.   - De fato, o aventado problema de confusão patrimonial na PROSEGUR, 
aconteceu na época referida na denúncia e diversas empresas do grupo reclamaram 
em conjunto a reposição de seus haveres.  
 
254.   - Todavia, conforme destacado alhures, o Banco Guanabara não obteve 
qualquer ressarcimento de valores para recomposição de sua posição de 
custódia através do acordo que foi firmado com a PROSEGUR, notadamente 
em virtude de não terem sido verificadas divergências nas posições da 
instituição financeira mantidas à época junto à Transportadora. 
 
255.   - Desta feita, a acusação de fazer funcionar instituição financeira informal ou 
ilegal vem a ser cabalmente desautorizada pelos próprios documentos juntados pelos 
ilustres denunciantes e pelas contradições e desencontros de suas assertivas. 
 
256.   - Melhor sorte não está reservada à imputação de contabilidade paralela, (art. 
11 da Lei nº 7.492/86), envolvendo o mesmo BANCO GUANABARA, do qual o 
Requerido não integra a Diretoria ou o Conselho de Administração. 
 
257.   - Segundo a exordial, “JACOB BARATA FILHO, MARCIO MIRANDA e 
ALVARO NOVIS, pelo menos no período entre 2010 e 2014, mantiveram 
contabilidade paralela do BANCO GUANABARA, alheia a qualquer fiscalização das 
autoridades fiscais ou do BACEN”. E ainda: “Aqui, o Banco Guanabara, por conta e 
ordem de seu administrador JACOB BARATA FILHO, no período entre 2010 e 
20/5/2014, manteve e movimentou extensas somas de dinheiro, fora da contabilidade 
oficial dessa instituição”. 
 
258.   - Inicialmente cabe dizer que o Requerido, embora sócio do Banco 
Guanabara, não era membro da Diretoria ou do Conselho de Administração, 
como intenta fazer crer a denúncia. 
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259.   - Desse modo, ainda que o ilícito em questão tivesse mesmo ocorrido, o que de 
modo algum se admite, não seria cabível a incriminação do Requerido, pois a teor do 
art. 25 da Lei de Regência, que só admite a responsabilização do controlador e dos 
administradores da instituição financeira. 
 
260.   - Na verdade, a alegada contabilidade paralela não passa de uma tese dos 
acusadores, carente de qualquer respaldo nas evidências dos autos. 
 
261.   - Antes de mais nada, é de se ponderar ser quase inacreditável que um 
banco mantivesse, ininterruptamente, por quatro anos, um esquema clandestino 
de contabilidade paralela, sem que essa gravíssima irregularidade fosse 
detectada pela amiudada fiscalização da agência reguladora do SFN (Bacen). 
 
262.   - A propósito, o Banco Guanabara ostenta um longo histórico de boas práticas 
de governança corporativa, como pode ser apurado junto às autoridades monetárias, 
sendo certo que o que mais impressiona nesse caso é o gritante divórcio, o fosso 
intransponível entre o alegado e o demonstrado.  
 
263.   - Se os funcionários da PROSEGUR, envolvidos no desfalque que vitimou, 
inclusive, as empresas do grupo Guanabara, engendraram a tal unificação das 
custódias para viabilizar o golpe que executaram, na ordem de cerca de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) – cobrindo as posições de uma empresa 
desfalcada com o dinheiro custodiado de outra, e assim por diante – sistema 
“bicicleta” – os dirigentes do banco não poderiam ser responsabilizados por isso, 
muito menos acusados de promover contabilidade paralela da instituição. 
 
264.   - Os já referidos documentos, mencionados às fls. 118 e 119, como já 
demonstrado, apontam que o Banco Guanabara não obteve qualquer ressarcimento da 
PROSEGUR e, além disso, não provam coisa alguma, o mesmo se podendo dizer do 
depoimento de Álvaro Novis. 
 
265.   - Não se pode esquecer aqui o perfil do Banco Guanabara, que não se trata de 
uma instituição de varejo que atenda pessoas físicas, com agências de rua, 
trabalhando com expressiva massa de dinheiro físico. Logo, a ideia de grandes 
valores em dinheiro vivo não se ajusta às características do Banco Guanabara. 
 
266.   - Como visto, é evidente a inocorrência dos delitos contra o sistema financeiro 
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capitulados na exordial. Com todas as vênias, trata-se, em verdade, de imputações 
gratuitas, desprovidas de substrato mínimo probatório e desconexas da realidade. 
 
267.   - Não se pode deixar de notar que, sendo um fato ocorrido há alguns anos, já 
foram concluídos diversos procedimentos de apuração a respeito do tema, os quais 
não indicaram a participação do Requerido nesses acontecimentos. O próprio 
relatório de auditoria da PROSEGUR apontou o Sr. Márcio Miranda como o 
responsável por eventual confusão na posição de custódia da instituição, e não a 
qualquer um de seus clientes (fls. 897-925). 
 
268.   - Sendo assim, quanto a estas acusações, merece ser absolvido sumariamente o 
Requerido com espeque no art. 397, III do CPP, ante a notória atipicidade das 
condutas, conforme exaustivamente exposto. 
 
VI. – DA FALTA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
 
269.   - De início, deve-se ter em mente que a ausência de plausibilidade nas 
imputações de branqueamento de capitais, corrupção ativa e de crime contra o 
sistema financeiro tornam, por óbvio, insubsistente a alegação de que o Requerido 
teria estaria integrando uma organização criminosa, devendo a exordial acusatória ser 
rejeitada com espeque no artigo 395, III, do CPP, em decorrência da ausência de sua 
justa causa. 
 
270.   - Deveras, a alegação de que o Requerido atuava dentro organização criminosa 
apenas pode subsistir se houver mínimo indicativo de que, de forma associada, teria 
realizado a prática de crimes com pena superior a 4 (quatro) anos. 
 

Art. 1˚ 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. 
§ 1˚ 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. 
 
Art. 2˚ Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, organização criminosa: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
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correspondentes às demais infrações penais praticadas. 

 
271.   - Ainda que se afirme que são legítimas as imputações de lavagem de capitais, 
corrupção ativa e de delitos financeiros, o que se admite apenas a título 
argumentativo, a alegação de que o Requerido teria integrado organização criminosa 
entre os anos de 2010 e 2016, como ressoado à fl. 120 da denúncia, carece de justa 
causa para o seu processamento. 
 
272.   - Sem prejuízo disso, para realizar a imputação do delito previsto no artigo 2˚ 
da lei n˚ 12.850/2013 ao Requerido, o Parquet vale-se de meio similar ao expendido 
para atribui-lo a conduta de corrupção ativa. 
 
273.   - De forma absolutamente vaga, o D. MPF ressaltou que o “controle 
institucional que JACOB BARATA exerce junto à FETRANSPOR está fartamente 
descrito na denúncia, inclusive por intermédio das empresas VIAÇÃO PENDOTIVA, 
GUANABARA DIESEL e RODOVIÁRIA MATIAS” (fl. 135 da denúncia). 
 
274.   - No entanto, da mesma forma como narrado no tópico anterior, o simples fato 
de atuar no setor de transporte rodoviário no Estado do Rio de Janeiro não permite 
atribuir-lhe qualquer ilícito. 
 
275.   - Com efeito, da mesma forma como realizada a imputação no que concerne ao 
delito de corrupção ativa, não há, nos autos, qualquer elemento de prova que vincule 
de forma direta ou indireta o Requerido à hipotética trama delitiva. 
 
276.   - Noutras palavras, o Parquet não descreve os supostos “atos concretos” 
que demonstrariam o seu pertencimento à alegada organização criminosa, 
restringindo-se a inferir referida condição de sua atuação profissional no ramo 
de transportes.  
 
277.   - Ademais, é de se notar que, entre os anos de 2010 e 2016, o Requerido não 
era o responsável pela gestão de todas as empresas acima mencionadas, o que retira 
ainda mais a plausibilidade da imputação realizada pelo D. MPF.  
 
278.   - Nesse sentido, de forma exemplificativa, em relação à duas empresas citadas 
na denúncia, quais sejam, a Riocard Administradora de Cartões e Benefícios S.A. 
(“RIOCARD”) e a RIOTERP – Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A., o 
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Requerido renunciou às suas funções exercidas nos respectivos Conselhos 
Administrativos já na data de 25.03.2015. 
 
279.   - Nesse tocante, malgrado não tenha vinculado, ainda que em tese, o 
Requerido às condutas supostamente criminosas ora narradas, merece destaque o fato 
de o D. MPF ter incluído na exordial acusatória circunstâncias completamente alheias 
às imputações que compõem a denúncia, em clara tentativa de comprometer a 
imagem do Requerido – como as menções à alegada irregularidade na atuação da 
RIOCARD e da Riopar Participações S.A. (“RIOPAR”). 
 
280.   - Sendo assim, consta na exordial que “além dessas entidades sindicais 
patronais, esses denunciados exercem o controle da sociedade empresária RIOPAR 
PARTICIPAÇÕES SA (CNPJ 16727386000178), a qual foi constituída em agosto de 
2012 e opera, sem licitação, a polêmica bilhetagem eletrônica de todos os 
transportes públicos no Estado do Rio de Janeiro (Bilhete Único e Rio Card), objeto 
de recente ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme cópia em anexo” (fl. 12). 
 
281.   - Por mais que não integre o âmbito temático da exordial acusatória, não 
sobressai qualquer tipo de irregularidade na atuação da RIOPAR ou da RIOCARD, 
como intenta fazer crer o Parquet.  
 
282.   - Deveras, a atuação dessas empresas no processamento e na comercialização 
de cartões de bilhetagem advém de delegação da FETRANSPOR, a qual detém a 
competência para operar todo o sistema, consoante o Decreto Estadual n˚ 42.262, de 
26 de janeiro de 2010, e a Lei Estadual nº 5.628/09, de 29 de dezembro de 2009, 
assim como o próprio controle societário da RIOPAR e da RIOCARD.  
 
283.   - Desta feita, não há que se falar em violação a parâmetros licitatórios, eis que 
a atuação destas empresas decorre de controle exercido pela FETRANSPOR e em 
consonância com atos normativos aplicáveis à espécie. 
 
284.   - De toda sorte, o Requerido, muito antes da deflagração da cognominada 
“Operação Ponto Final”, vem se desligando dos cargos de administração das 
empresas que atua.  
 
285.   - Isto é, o D. MPF utiliza como elemento de convicção a constatação genérica 
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de que o Requerido exercia “controle institucional” sobre várias empresas do setor 
de transportes sem, contudo, atentar-se para o fato de que, na realidade, não havia 
efetivamente o exercício de poderes de administração sobre as referidas pessoas 
jurídicas. 
 
286.   - Por suposto, se a acusação utiliza uma premissa falsa (“controle 
institucional”) para justificar a imputação relativa à participação em organização 
criminosa, logicamente a conclusão estará eivada de vícios, tornando o argumento 
notoriamente falho.  
 
287.   - Não bastasse a falta de descrição objetiva da conduta do Requerido no 
tocante à referida imputação, o D. MPF aduz genericamente que a suposta 
organização criminosa teria funcionado “pelo menos entre 01 de janeiro de 2007 e 17 
de novembro de 2016” (fl. 122) sem apontar, contudo, qualquer fundamento 
válido que demonstre a estabilidade e a permanência necessárias para a 
caracterização do delito em comento.  
 
288.   - A esse respeito, os marcos temporais utilizados pelo Parquet para concluir de 
tal forma foram (i) a “data da posse do denunciado SÉRGIO CABRAL no cargo de 
governador do ESTADO DO RIO DE JANEIRO” (fl. 122); e (ii) a “data de 
deflagração da Operação Calicute, com a prisão preventiva de alguns dos 
denunciados, incluindo o líder da ORCRIM, SÉRGIO CABRAL” (fl. 122).  
 
289.   - Impende obtemperar, entretanto, que tais eventos em nada se relacionam com 
o Requerido, pois, conforme destacado anteriormente, não há a mínima relação 
entre a atuação profissional do Requerido no âmbito do setor de transportes 
públicos no Estado do Rio de Janeiro e a ocorrência dos ilícitos narrados na 
inicial.  
 
290.   - Nesse sentido, o D. MPf não junta aos autos qualquer elemento que 
demonstre a existência das supostas “ações coordenadas e articuladas, que se 
protraíam ao longo de mais de seis anos, com divisão de tarefas e estrutura 
hierárquica escalonada” (fl. 122), tratando-se, verdadeiramente, de ilação 
desarrazoada que, como visto, teve como base a falsa premissa do “controle 
institucional” exercido pelo Requerido sobre o setor.  
 
291.   - Como se sabe, o conceito de organização criminosa dado pelo art. 1º, § 1º da 
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Lei nº 12.850/2013 preconiza que:  
 

Art. 1º (...) 
§ 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. 

   
292.   - A respeito do conceito dado pelo comando legislativo supracitado, Vicente 
Greco Filho19 leciona que a associação de pessoas apta a caracterizar o delito em 
questão deve, dentre outros requisitos, ter um caráter de estabilidade e permanência, 
de modo a diferenciar a organização criminosa de uma mera coautoria. Confira-se: 
 

“O termo legal “associação” distingue a reunião de pessoas do simples concurso, como 
ocorre com o crime de associação, art. 35 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006)[13]. 
Há necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da 
formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em 
que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do 
crime visado. Excluído, pois, está o crime no caso de convergência ocasional de 
vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria”. 

 
293.   - No mesmo sentido, o escólio de José Paulo Baltazar Júnior20:  
 

“Aqui se trata de uma união de pessoas com um objetivo comum, mas de caráter ilícito, 
de modo que a utilização do termo associação serve aos fins de deixar claro que o 
conceito somente é aplicável quando houve algum grau de permanência ou 
estabilidade, ainda que a lei brasileira, ao contrário da Convenção de Palermo, não 
exija que a organização seja existente há algum tempo. 
Essa conclusão se fortalece pela exigência de que a associação seja estruturalmente 
ordenada, o que vai ao encontro da Convenção de Palermo, no ponto em que define o 
grupo estruturado como aquele formado de maneira não fortuita, ainda que não 
disponha de uma estrutura elaborada (art. 2, c). 
A permanência ou estabilidade na atividade criminosa (Fabián Caparros: 172), ou a 
pretensão de cometer uma série indeterminada de crimes, que já era utilizada como 
critério para distinguir a quadrilha do mero concurso de agentes, aqui poderá 
desempenhar idêntico papel, afastando a aplicação da Lei 12.850/13 aos casos de 
mero concurso eventual de agentes ou do delito isolado cometido de forma 
organizada”. 

 

                                                           
19 GRECO, Vicente. Comentários à Lei de Organização Criminosa: Lei n. 12.850/13. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
20 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais – 9. ed. São Paulo: Saraiva. 2014. 
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294.   - Sendo assim, considerando que (i) o D. MPF não aponta nenhuma 
conduta concreta do Requerido a existência de vínculo estável e permanente 
com a referida organização criminosa, limitando-se a inferir a respeito de sua 
condição de empresário do setor de transportes; e que (ii) o Requerido, muito 
antes da deflagração da “Operação Ponto Final” não ocupa cargos de 
administração em muitas das empresas apontadas na denúncia, não há falar na 
incidência do tipo penal do art. 2º da Lei n˚ 12.850/2013). 
 
295.   - Desta feita, à luz das justificativas jurídicas trazidas no tópico anterior, assim 
como da constatação do caráter genérico das imputações promovidas no que tange ao 
delito previsto no artigo 2˚ da lei n˚ 12.850/2013, torna-se premente a rejeição da 
denúncia com espeque no artigo 395, I e III, do CPP. 
 
VII. – DA INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DE CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO 
REQUERIDO COMO CORRESPONDENTES AO DELITO DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
 
296.   - Mesmo que se infirme a tese de que são legítimas as imputações de lavagem 
de capitais, corrupção ativa e de delitos financeiros e de que há justa causa apta a 
amparar a alegação de que o Requerido integrava organização criminosa, o que se 
admite apenas a título argumentativo, referida imputação merece registro especial, 
que inequivocamente culminará na absolvição sumária de fatos que lhe foram 
imputados, qual seja, a data de início da vigência da lei n˚ 12.850/2013. 
 
297.   - Publicada em 05.08.2013 por meio de edição extra do Diário Oficial da 
União, a lei n˚ 12.850/2013, que estatuiu o delito de pertencimento à organização 
criminosa em seu artigo 2˚, começou a viger apenas em 18.09.2015, por força do 
artigo 27 do diploma legal: 
 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua 
publicação oficial. 

 
298.   - Com efeito, em decorrência do princípio da irretroatividade da lei penal, 
estatuído no artigo 5˚, XL, da Constituição Federal, o delito em questão não pode ser 
aplicado aos fatos ocorridos antes do início da vigência da lei n˚ 12.850/2013.  
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
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liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

 
299.   - Desse modo, sendo certo que o início da vigência da lei n˚ 12.850/2013 
ocorreu em 18.09.2013, não pode ela incidir sobre fatos pretéritos, como intenta 
fazer o D. MPF: 
 

“Pelo menos entre 01 de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, JOSÉ CARLOS 
LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA, 
JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, ÁLVARO NOVIS, EDIMAR DANTAS, MÁRCIO 
MIRANDA, DAVID SAMPAIO, ENEAS BUENO, OCTACÍLIO MONTEIRO, 
FRANCISCA MEDEIROS, CARLOS ROBERTO ALVES, REGINA ANTONIO, ENI 
GULINELI e CLÁUDIA FERREIRA, além de outras pessoas (ou já denunciadas por 
integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo 
consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, 
financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por 
finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva e contra o 
sistema financeiro, em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e da UNIÃO, 
bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (Pertinência a 
Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 – FATO 05)” (fl. 120 da 
denúncia).  

 
300.   - Não bastasse isso, é de se notar que o Requerido deixou a gestão das 
empresas de transporte antes de 17.11.2016, quando, de acordo com o Parquet, a 
organização criminosa teria, em tese, deixado de praticar condutas 
hipoteticamente ilícitas. Sendo assim, não há razão para que se impute ao 
Requerido o ilícito de pertencimento a uma organização criminosa após esse 
período. 
 
301.   - Desta feita, torna-se premente o reconhecimento da atipicidade das condutas 
narradas antes da data de 05.08.2013, com fulcro no artigo 397, III, do CPP. 
 
VIII. – DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA IMPUTAÇÃO DO DELITO 
DE LAVAGEM DE CAPITAIS. – DA INEXISTÊNCIA DE VALORES DE 
ORIGEM ILÍCITA NA NARRATIVA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 
 
302.   - Inicialmente, convém salientar que a ausência de plausibilidade jurídica nas 
imputações de corrupção ativa, de organização criminosa e de crime contra o sistema 
financeiro tornam, por óbvio, insubsistente a alegação de que o Requerido teria 
praticado lavagem de ativos no caso concreto, devendo a exordial acusatória ser 
rejeitada com fulcro no artigo 395, III, do CPP, em decorrência da ausência de lastro 
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apta a embasá-la. 
 
303.   - Contudo, ainda que se afirme que são legítimas as imputações dos demais 
delitos acima mencionados, o que se admite apenas a título argumentativo, a 
alegação de que o Requerido teria praticado o crime de lavagem de ativos carece de 
mínimo amparo fático probatório, como será doravante demonstrado. 
 
304.   - No que atine à imputação do crime tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, o 
D. MPF alega que “no período compreendido entre 30 de julho de 2010 e 30 de 
março de 2016” o Requerido teria, “de forma habitual e por intermédio de 
organização criminosa, ocultado e dissimulado a origem, a natureza, disposição, 
movimentação e a propriedade de dinheiro derivado de crimes, com o propósito de 
distanciarem da sua origem ilícita”, incorrendo, dessa forma, no tipo previsto no art. 
1º, § 4º, da lei n˚ 9.613/98. 
 
305.   - Para tanto, a exordial acusatória pontua que “as empresas de ônibus do Rio 
de Janeiro que aderiram à ‘caixinha da propina da FETRANSPOR’, a par da 
omissão de receitas – e suas consequências penais e tributárias – criaram um ‘caixa 
2’ utilizado para o pagamento de propina a agentes públicos” (fl. 107 da denúncia). 
 
306.   - Tal conclusão ministerial foi retirada das declarações do delator Álvaro 
Nóvis, que afirmou “ter sido contratado por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, presidente 
do Conselho de Administração da FETRANSPOR e da RIOPAR, além de dono da 
empresa TRANSPORTES FLORES, para recolher regularmente dinheiro de algumas 
empresas de ônibus integrantes dessa Federação, administrar a sua guarda e 
distribuir parte dela a diversos políticos, controlando os aportes e despesas por meio 
de contabilidade paralela” (fl. 14 da denúncia). 
 
307.   - Decerto, a partir da narrativa fática realizada pelo Parquet em sua exordial 
acusatória, verifica-se que, em tese, as operações alegadamente realizadas pelo 
Requerido e demais denunciados teria objetivado escamotear a prática da 
suposta corrupção ativa, sendo o meio para a suposta consumação desse delito, 
também imputado pelo D. MPF. 
 
308.   - Isto é, da perspectiva ministerial, a aventada “caixinha da propina da 
FETRANSPOR” – contabilidade paralela – utilizada pelo Requerido e pelos 
demais denunciados não era irrigada com valores de origem ilícita, mas era 
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utilizada para a suposta finalidade ilícita, notadamente a de transferir vantagens 
indevidas a agentes públicos. Veja-se, a esse respeito, o esquema visual abaixo, que 
retrata a visão acusatória da questão: 
 

 
 
309.   - Noutras palavras, consoante a ótica ministerial, o alegado estabelecimento 
de uma contabilidade paralela volveu-se, em tese, justamente a viabilizar a 
consecução de aventados pagamentos espúrios a agentes políticos do Estado do 
Rio de Janeiro, os quais seriam viabilizados com numerário absolutamente lícito  
 
310.   - Assim, é de se notar que, mesmo que se admita como verídica a narrativa da 
exordial acusatória, o que se admite a título argumentativo, a imputação 
engendrada pelo Parquet não corresponde propriamente à perpetração do delito 
de lavagem de dinheiro, descrito no artigo 1º da lei n˚ 9.613/1998, mas ao meio 
pelo qual o Requerido e os demais acusados teriam aderido para a consecução 
do suposto pagamento de propina aos agentes públicos do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 

Art. 1˚ Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal. 
§ 1˚ Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 

Recursos obtidos 
licitamente através 

da operação do 
sistema de 

transporte público

PROSEGUR

Agentes públicos
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direitos ou valores provenientes de infração penal: 
I - os converte em ativos lícitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em 
depósito, movimenta ou transfere; 
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 
§ 2˚ Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes 
de infração penal;  
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua 
atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

 
311.   - Como é cediço, o delito de lavagem de capitais, seja em sua antiga redação 
ou em sua atual, pressupõe o escamoteamento da real origem de numerário 
oriundo de crime temporalmente antecedente ao de lavagem de dinheiro, e não a 
simples dissimulação da origem dos valores destinados a prática de outro delito, 
como o de corrupção ativa. Nesse sentido, salutares as lições de José Paulo Baltazar 
Júnior e Pierpaolo Cruz Bottini: 
 

“A criação desse tipo penal parte da ideia de que o agente que busca proveito 
econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, 
desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência 
lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerado que o móvel de tais 
crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de disfarçar a origem ilegal 
sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado, 
contemporaneamente, mais sofisticada.”21 
 
“Enfim, o objeto da lavagem de dinheiro é o produto do crime, ou de qualquer bem 
ou valor que constitua proveito aferido pelo agente com a prática do fato 
criminoso, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, ou, nos termos da Convenção 
de Mérida, ‘bens de qualquer índole derivados ou obtidos direta ou indiretamente da 
ocorrência de um delito’ (art.2˚, e).”22 

 
312.   - Ciente das dificuldades jurídicas da tese encampada, o Parquet, em 
inequívoca tentativa de viabilizar persecução penal indevida em detrimento do 
Requerido e dos demais denunciados, reconhece que existe substantivo 
problema jurídico na imputação em comento, dado que “a jurisprudência 
brasileira tem se posicionado, notadamente a partir do julgamento do paradigmático 
Caso Mensalão (AP 470/STF), pela não configuração de crime de lavagem de 
dinheiro em casos de pagamento de propina em espécie ao agente público 

                                                           
21BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. – 9 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1104. 
22BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro – aspectos penais e processuais penais. – 
2. Ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 71. 
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corrompido ou à pessoa interposta por faltar à conduta a elementar de ocultação ou 
dissimulação dos valores” (fl. 106 da denúncia). 
 
313.   - A partir do excerto indicado, o leitor é levado a crer que o precedente 
invocado pelo D. MPF inviabilizaria a imputação em testilha em razão de o 
pagamento da vantagem indevida ter ocorrido em espécie. No entanto, mais do que 
fixar esse standard para a caracterização do ilícito em comento, o precedente 
emanado da Suprema Corte ressaltou que a utilização de mecanismos de 
dissimulação do pagamento de vantagem indevida não caracteriza o ilícito de 
lavagem de ativo, senão simboliza o mero exaurimento do delito de corrupção 
ativa. 
 
314.   - A esse respeito, no julgamento dos décimos sextos embargos infringentes da 
Ação Penal nº 470, o Plenário do E. STF teve a oportunidade de criar critérios para a 
verificação da autonomia do delito de lavagem de dinheiro face à prática dos crimes 
de corrupção, os quais se encontram explanados no trecho do voto do Eminente 
Ministro Roberto Barroso abaixo transcrito: 
 

“Assim, conforme já destacado pelos votos vencidos, o crime de corrupção passiva, na 
modalidade receber, consuma-se no momento do pagamento da vantagem indevida, 
dada a sua natureza material. Desse modo, o recebimento da propina pela 
interposição de terceiro constitui a fase consumativa do delito antecedente, tendo 
em vista que corresponde ao tipo objetivo “receber indiretamente” previsto no art. 317 
do Código Penal. 
O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o destinatário da propina, 
além de esperado, integra a própria materialidade da corrupção passiva, não 
constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem de dinheiro. Para 
caracterizar esse crime autônomo seria necessário identificar atos posteriores, 
destinados a recolocar na economia formal a vantagem indevidamente recebida.” 

 
315.   - O acórdão do julgamento dos décimos sextos embargos infringentes da Ação 
Penal nº 470 restou assim ementado: 
 

Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de dinheiro. 1. Lavagem de valores 
oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio agente: 1.1. O recebimento 
de propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção passiva, na 
forma objetiva “receber”, sendo indiferente que seja praticada com elemento de 
dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação 
autônomos do produto do crime antecedente (já consumado), não verificados na 
hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da conduta. 2. Lavagem de dinheiro oriundo 
de crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A 
condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o 
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acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de provas 
3. Embargos acolhidos para absolver o embargante da imputação de lavagem de 
dinheiro. 
(AP 470 EI-décimos sextos, Relator (a):  Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) 

 
316.   - Por esses argumentos, o Plenário do E. STF sedimentou o entendimento de 
que a anterioridade exigida para a caracterização do delito de lavagem de ativos não 
se limita à análise de uma questão de transcurso de tempo, mas engloba a verificação 
do iter criminis dos delitos sob análise. 
 
317.   - Nessa perspectiva, o pagamento a que se refere hipotética corrupção ativa 
corresponde à fase de sua consumação, inviabilizando, desta feita, a plausibilidade 
da imputação da lavagem de ativos por inexistir geração de ativo ilícitos que 
abastasse a alegada “caixinha da propina da FETRANSPOR”. 
 
318.   - Nesses auspícios, a jurisprudência pátria sedimenta a determinação 
insculpida no tipo penal descrito no artigo 1º da lei n˚ 9.613/1998, no sentido de que 
a configuração do delito de lavagem de ativos pressupõe que o numerário tenha sido 
originado da prática delitiva. Confira-se outro precedente do C. STJ: 
 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DOCUMENTOS EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO DA TOTALIDADE DESTES. DESNECESSIDADE. 
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA PELO PARQUET. NULIDADE. NÃO 
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MAJORANTE DA "HABITUALIDADE" 
APLICADA AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE 
CONDUTAS CONFIGURADA.  ABSORÇÃO DO CRIME DE EVASÃO DE 
DIVISAS PELO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES 
AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO. 
(...) 
VI. Não há que falar em consunção entre o crime de evasão de divisas e do de lavagem 
de capitais, mas em condutas autônomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro. 
VII. A lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, sendo 
próprio do delito que esteja consubstanciado em atos que garantam ou levem ao 
proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punição autônoma. 
Conforme a opção do legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente responder 
por lavagem de dinheiro, dada à diversidade dos bens jurídicos atingidos e à autonomia 
deste delito. 
VIII. Induvidosa, na presente hipótese, a existência do crime de evasão de divisas como 
crime antecedente. 
IX. Recurso desprovido. 
(REsp 1234097/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 
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03/11/2011, DJe 17/11/2011) 

 
319.   - Em absoluto dever de lealdade com este I. Juízo, cumpre assentar que tal 
entendimento não configura uma inovação descabida da jurisprudência brasileira, 
mas sim doutrina, jurisprudência e orientação internacional. Confira-se o enfoque 
dado ao tema por Isidoro Blanco Cordero, maior expoente de lavagem de ativos da 
Espanha:  
 

“(…) Schmid considera que el requisito de que los bienes que se blanquean procedan de 
un hecho previo es un elemento objetivo del tipo (objektive Tatbestandsmerkmal) que se 
debe ser abarcado por el dolo del autor. Por el contrario, Akermann se alinea con la 
opinión de que constituye una condición objetiva de punibilidad (objektive 
Strafbarkeitsbedingung)”23.  

 
320.   - Não bastasse isso, não é despiciendo consignar que, para a escorreita 
configuração do delito de lavagem de capitais, é imprescindível que o produto do 
crime a ser ocultado ou dissimulado seja proveniente de um ato criminoso, o que não 
ocorreu no caso em comento. 
 
321.   - Do ponto de vista temporal, não há nenhum alegado delito descrito na 
exordial acusatória que anteceda o momento da suposta ocultação e dissimulação de 
recursos utilizada para viabilizar os pagamentos ilícitos, pois a aventada “caixinha 
da propina da FETRANSPOR” seria abastecida com recursos de origem lícita.  
 
322.   - Deveras, da referida contabilidade paralela que viabilizava o pagamento de 
vantagens indevidas a agentes políticos do Estado do Rio de Janeiro, também adviria, 
de acordo com o Parquet, “suas consequências penais e tributárias”, dado o 
tratamento contábil que era dado aos recursos. 
 
323.   - Em que pese não constar da denúncia nenhum indicativo, sequer remoto, de 
que haveria qualquer indício acerca da prática de delito contra a ordem tributária em 
virtude dos fatos narrados, certo é que, mesmo em caso contrário, o que se admite 
apenas a título argumentativo, tal evento também não teria o condão de configurar o 
hipotético crime antecedente ao delito de lavagem de capitais. 
 

                                                           
23 BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3ª Edición, Pamplona: Editorial Aranzadi, 2012, p. 
274. 
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324.   - Como se sabe, o art. 2º, II, da Lei 9.613/1998, dispõe que “II - independem 
do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados 
em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a 
decisão sobre a unidade de processo e julgamento”.    
 
325.   - Por outro lado, o Enunciado da Súmula Vinculante nº 24 do E. Supremo 
Tribunal Federal estabelece que “Não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento 
definitivo do tributo”. 
 
326.   - Isto é, nada obstante a persecução penal relativa ao crime de lavagem de 
ativos não depender do processamento e julgamento dos alegados crimes 
antecedentes, não se pode dizer que tal dispositivo alcançaria até mesmo fatos que 
não gozam de qualquer relevância penal, como é o caso do suposto ilícito tributário 
antes do lançamento do tributo. 
 
327.   - Naturalmente, se a própria Lei de Lavagem de Ativos fala que a conduta 
proibida opera-se sobre bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de “infração penal” (art. 1º da Lei 9.613/1998), não há como 
sustentar que um fato que sequer se aperfeiçoou no plano jurídico, como é caso 
do tributo não lançado, teria o condão de configurar crime antecedente do delito 
de lavagem de ativos.  
 
328.   - A bem da verdade, além de tal alegação de ocorrência de crime contra a 
ordem tributária sequer integrar o objeto da denúncia, é necessário repisar que a 
subsunção da conduta ao tipo penal de lavagem de dinheiro requer, obrigatoriamente, 
a indicação de fato temporalmente antecedente à suposta ocultação ou dissimulação 
dos ativos de origem ilícita.  
 
329.   - Sendo assim, pelos fundamentos destacados alhures, torna-se inviável a 
aplicação das penas cominadas ao referido delito em virtude de inexistir, nos autos, 
qualquer indicativo de que a alegada “caixinha da propina da FETRANSPOR” 
seria abastecida com recursos advindos de origem ilícita. 
 
330.   - Desse modo, resta claro que a imputação do delito de lavagem de capitais ao 
Requerido carece de mínimo concatenamento lógico, pairando sobre ele enorme 
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constrangimento ilegal, razão pela qual, neste tocante, a exordial acusatória deve ser 
prontamente rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, por falta de justa causa.  
 
IX. – DAS DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO 
DO FEITO 
 
331.   - Como é do conhecimento deste I. Juízo, no processo penal hodierno, como 
decorrência do princípio e em consequência do exercício da ampla defesa e do 
contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal), é certo que tanto o réu como o D. 
MPF possuem direito à prova, o qual compreende todas as fases da persecutio 
criminis, abrangendo desde a obtenção, a introdução e a produção probatória no 
processo, até a valoração na fase decisória.  
 
332.   - É iniludível que no âmbito do processo penal o princípio do contraditório, 
estatuído no artigo 5º, LV, da Constituição Federal 24 , detém como um de seus 
corolários a possibilidade de o acusado produzir provas destinadas a refutar as 
imputações elaboradas pelo órgão acusador. É o que se depreende do escólio de 
Antônio Magalhães Gomes Filho: 
 

“A primeira manifestação do contraditório e pressuposto básico da referida participação 
é a informação, uma vez que sem a ciência efetiva a respeito de tudo o que se passa no 
processo seria inviável o exercício daquele complexo de atividades pelos interessados 
no provimento. (...) 
Num segundo momento, de participação ativa propriamente dita, o contraditório 
engloba um amplo e complexo feixe de prerrogativas, poderes e faculdades 
utilizadas pelas partes, que convergem para a obtenção de um resultado favorável 
por intermédio do processo.”25 

 
333.   - Em verdade, quando a prova requerida na fase de resposta à acusação tiver 
correlação com a autoria ou materialidade do fato delitivo, sequer cabe ao MM. 
Magistrado o indeferimento de sua produção, sob pena de cerceamento do direito de 
defesa e mitigação do princípio do contraditório. Nesse sentido: 
 

                                                           
24 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
25 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. – 2. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 35. 
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HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE 
CRIME AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA 
TESTEMUNHAL - ALEGADA PRECLUSÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DO 
ENDEREÇO RESIDENCIAL FORNECIDO PELA DEFESA - INCONFORMISMO - 
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ENDEREÇO FORNECIDO A 
CONTENTO - TESTEMUNHAS NÃO INTIMADAS POR MOTIVOS DE FORÇA 
MAIOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM 
CONCEDIDA. 1. O direito de defesa confunde-se com a noção de devido processo 
legal, que por sua vez, atende ao fundamento maior da República Federativa do Brasil, 
que é a dignidade da pessoa humana. Dessa feita, no processo penal, por estar em 
jogo a liberdade de ir e vir do acusado, as provas requeridas na defesa prévia, 
desde que admitidas em direito e pertinentes à materialidade e à autoria do fato 
criminoso, não podem ser indeferidas pelo juiz, sob pena de desrespeito aos 
princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente quando o réu cumpriu 
adequadamente a disposição contida no art. 396-A do CPP, só não logrando êxito na 
intimação das testemunhas por ele arroladas porque as condições climáticas, a distância 
da sede da Comarca, a falta de tempo hábil para cumprimento da diligência e as 
péssimas condições das estradas impediram os sucessivos Oficiais de Justiça 
responsáveis pelo respectivos mandados, de dar cumprimento às ordens de intimação. 2. 
Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida. 
(HC 14179/2010, DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL, Julgado em 17/03/2010, Publicado no DJE 29/03/2010) 

 
334.   - Acerca do assunto, Rogério de Lauria Tucci, professor da Universidade de 
São Paulo, aponta como consectário do princípio igualdade a isonomia processual 
entre as partes do processo penal, as quais devem deter os mesmos instrumentos 
processuais para exercer os seus direitos e deveres na persecução criminal. Confira-se 
o seu escólio: 
 

“Isso, necessariamente, expendido, bem é de ver, outrossim, que o regramento da 
igualdade de todos perante a lei, ou da isonomia, tem como destinatários todos os 
poderes do Estado: cogente para o ‘próprio legislador, a fortiori obriga o Judiciário e a 
Administração na aplicação que dão à lei. Da consagração constitucional da isonomia 
resulta a regra hermenêutica de que sempre se deverá preferir a interpretação que iguale, 
não a que discrimine. 
Por isso nenhum deles, a não ser, como visto, excepcionalmente, pode estabelecer 
privilégios, ou discriminações, em nenhuma situação ou circunstância, devendo conferir 
tratamento equitativo a todos os membros da comunidade. 
A estes, particularmente no Âmbito do Poder Judiciário, devem ser assegurados os 
meios judiciais adequados à tutela dos respectivos direitos ubjetivos materiais, ‘com o 
máximo de igualdade, que, inclusive, se faz ínsita à consecução do bem comum, pelo 
Estado’; vale dizer, na expressão de Héctor Fix Zamudio, deve ser propiciado o direito 
de defesa, na sua maior amplitude, em que se traduz, convergentemente, a igualdade das 
partes no processo. 
A isonomia processual, por sua vez, reclama que aos sujeitos parciais sejam 
concedidas as mesmas armas, a fim de que, paritariamente tratadas, tenham 
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idênticas chances de reconhecimento, satisfação ou asseguração do direito que 
constitui o objeto material do processo.”26 

 
335.   - Não é despiciendo asseverar, ainda, que o princípio do contraditório e da 
ampla defesa constituem o sustentáculo do processo acusatório que visa à apuração 
de ilícitos, consoante a mais abalizada lição de Luigi Ferrajoli acerca do sistema de 
garantias do acusado: 
  

“(...) podemos, portanto, identificar as condições que satisfaçam as três ordens de 
garantias processuais expressas por nossos axiomas A9, A10 e A7: a necessidade da 
prova, a possibilidade de refutação ou contraprova e o juízo imparcial sobre a 
capacidade explicativa das hipóteses em conflito.  
(...) 
Ainda mais importante do que a necessidade da prova é a garantia do 
contraditório, isto é, a possibilidade da refutação ou da contraprova. (...) A garantia 
de defesa consiste precisamente na institucionalização do poder de refutação da 
acusação por parte do acusado. De conformidade com ela, para que uma hipótese 
acusatória seja aceita como verdadeira, não basta que seja compatível com vários dados 
probatórios, mas que também é necessário que não seja contraditada por nenhum dos 
dados virtualmente disponíveis.”27 (grifamos) 

 
336.   - Em função disso, aliás, é que o jurista italiano defende que tanto o 
contraditório, consubstanciado na capacidade de refutação das provas utilizadas na 
acusação por meio de contraprovas, como os outros dois corolários são requisitos de 
qualquer tipo de processo judicial que visa a apurar um fato tido como delitivo. 
Vejamos: 
 

“8. O ônus da prova, o contraditório, a motivação – As três condições ou garantias agora 
ilustradas, se se excluir a norma de conclusão do in dubio pro reo, têm todas caráter 
epistemológico e não especificamente jurídico. Não predeterminam normativamente a 
valoração das provas, mas simplesmente refletem, na investigação judicial, a lógica da 
indução científica. Mas, precisamente, por isso, reduzem ao mínimo o poder de 
verificação ou denotação fática do juiz e a arbitrariedade de sua convicção, assegurando 
a máxima certeza ou segurança possível das decisões condenatórias: (...)”28(grifamos) 
 
“Aqui me interessa sublinhar sua diversa natureza – e seu papel, por assim dizer, 
auxiliar – acerca das três ordens de garantias que chamei de epistemológicas. Estas, ao 
serem caracterizáveis como condições ou critérios de justificação da indução 

                                                           
26 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 4. Ed. ver., atual. e ampl. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 128-129. 
27 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. – 4. Ed. rev. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014. P. 144 
28 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. – 4. Ed. rev. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 145. 
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judicial, valem para qualquer tipo de processo – seja acusatório, inquisitivo ou 
misto – que aspire a caracterizar-se como jurisdicional ou, em todo caso, 
corroborado por provas. (...) É, portanto, lógico antes que jurídico, o valor normativo 
dos princípios metodológicos da necessidade de várias provas, da possibilidade de 
contraprova e do valor dirimente das contraprovas ou das contra-hipóteses não 
desmentidas.”29 (grifamos) 

 
337.   - Com efeito, tendo sido verificado que o conteúdo do princípio do 
contraditório está relacionado com a concreta e real possibilidade de refutação das 
provas produzidas contra o acusado mediante o exercício do direito de reação aos 
atos praticados no processo, não há como evadir-se à conclusão de que a 
impossibilidade de produção de contraprovas inviabiliza a escorreita aplicação do 
artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 
 
338.   - Desse modo, diante do cenário fático-processual delineado na presente ação 
penal, a defesa reputa necessária, para que seja feita uma escorreita apuração dos 
fatos imputados na exordial acusatória, a realização das seguintes diligências 
probatórias: 
 

(i) a realização de perícia contábil nas posições de custódia da PROSEGUR – 
a qual deve ser precedida de apresentação de quesitos pelas partes –, 
especialmente naquelas mantidas pela Guanabara Diesel, pelo Banco 
Guanabara,  Hoya, Estrela Azul e Redentor, a fim de averiguar eventual 
confusão de valores e os seus possíveis responsáveis; 

a. Justificativa: a realização da referida diligência demonstrará a 
completa ausência de envolvimento do Banco Guanabara e da 
Guanabara Diesel, assim como os possíveis responsáveis pela 
alegada confusão patrimonial; 

 
(ii) a expedição de ofício à Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos (“NTU”), para que informe a situação das desonerações 
tributárias no setor de transportes públicos terrestres nas principais regiões 
metropolitanas do Brasil, principalmente no que diz respeito ao IPVA e 
ICMS, nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

a. Justificativa: a NTU terá condições de comprovar que a política de 

                                                           
29 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. – 4. Ed. rev. – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 146. 
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concessão de benefícios tributários para regular a modicidade 
tarifária é uma prática amplamente utilizada no território nacional e 
absolutamente legal, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(iii) a expedição de ofício à NTU, para que informe a situação dos aumentos 

tarifários nas principais regiões metropolitanas do Brasil, nos anos de 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 

a. Justificativa: a NTU terá condições de comprovar que não houve 
qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(iv) a expedição de ofício à NTU, para que informe quais as principais regiões 

metropolitanas do Brasil que utilizaram o IPCA como índice para reajuste 
de preço de tarifas, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 

a. Justificativa: a NTU terá condições de comprovar que não houve 
qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(v) a expedição de ofício à NTU, para que informe quais as principais regiões 

metropolitanas do Brasil que utilizaram o método GEIPOT para reajuste 
de preço de tarifas, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 

a. Justificativa: a NTU terá condições de comprovar que não houve 
qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(vi) a expedição de ofício à Associação Nacional de Transportes Públicos 

(“ANTP”), para que informe a situação das desonerações tributárias no 
setor de transportes públicos terrestres nas principais regiões 
metropolitanas do Brasil, principalmente no que diz respeito ao IPVA e 
ICMS, nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 

a. Justificativa: a ANTP terá condições de comprovar que a política de 
concessão de benefícios tributários para regular a modicidade 
tarifária é uma prática amplamente utilizada no território nacional e 
absolutamente legal, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(vii) a expedição de ofício à ANTP, para que informe a situação dos aumentos 

tarifários nas principais regiões metropolitanas do Brasil, nos anos de 
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2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 
a. Justificativa: a ANTP terá condições de comprovar que não houve 

qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(viii) a expedição de ofício à ANTP, para que informe quais as principais 

regiões metropolitanas do Brasil que utilizaram o IPCA como índice para 
reajuste de preço de tarifas, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 

a. Justificativa: a ANTP terá condições de comprovar que não houve 
qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(ix) a expedição de ofício à ANTP, para que informe quais as principais 

regiões metropolitanas do Brasil que utilizaram o método GEIPOT para 
reajuste de preço de tarifas, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; 

a. Justificativa: a ANTP terá condições de comprovar que não houve 
qualquer irregularidade no aumento tarifário ocorrido no ano de 
2009, ao contrário do que afirma o D. MPF; 

 
(x) a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

(“SEFAZ”), para que informe a inexistência de débitos tributários 
decorrentes dos fatos apontados na denúncia; 

a. Justificativa: tal diligência demonstrará que as empresas vinculadas 
ao Requerido não causaram qualquer prejuízo ao erário em 
decorrência dos fatos narrados; 

 
(xi) a expedição de ofício à FETRANSPOR, para que apresente os 

requerimentos de reajuste de tarifa apresentados ao DETRO entre os anos 
de 2005 a 2016; 

a. Justificativa: tal diligência demonstrará a ausência de conluio entre o 
DETRO e a FETRANSPOR; 

 
(xii) a expedição de ofício ao DETRO, para que apresente os requerimentos de 

reajuste de tarifa apresentados pela FETRANSPOR entre os anos de 2005 
a 2016; 

a. Justificativa: tal diligência demonstrará a ausência de conluio entre o 
DETRO e a FETRANSPOR; 
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(xiii) a expedição de ofício ao Exmo. Ministro Relator da Petição nº 11.962/DF, 

em trâmite no Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que encaminhe 
cópia de todos vídeos dos depoimentos prestados pelo Sr. Álvaro Novis 
relativos aos fatos narrados nesta ação penal ou, ao menos, dos 
depoimentos mencionados na exordial acusatória, quais sejam, os dos 
anexos 1, 2, 8, 9, 10 e 11, acostados às fls. 385-437, tal como ocorrido na 
ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, em trâmite no I. Juízo da 
13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba/PR (doc. n. 24); 

a. Justificativa: tal diligência busca assegurar a incidência dos 
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo 
legal e da paridade de armas na presente persecução penal e, assim, 
permitir a real compreensão daquilo que foi exposto pelo 
colaborador; 

 
(xiv) a expedição de ofício ao Exmo. Ministro Relator da Petição nº 11.962/DF, 

em trâmite no Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que encaminhe 
cópia de todos vídeos dos depoimentos prestados pelo Sr. Edimar Dantas 
relativos aos fatos narrados nesta ação penal ou, ao menos, dos 
depoimentos mencionados na exordial acusatória, acostados às fls. 438-
448, tal como ocorrido na ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, 
em trâmite no I. Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba/PR 
(vide doc. n. 24); 

a. Justificativa: tal diligência busca assegurar a incidência dos 
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo 
legal e da paridade de armas na presente persecução penal e, assim, 
permitir a real compreensão daquilo que foi exposto pelo 
colaborador;  

 
(xv) a disponibilização, para a defesa técnica, de espelhamento da imagem da 

mídia na qual foram gravados os arquivos entregues pelos Srs. Álvaro 
Novis e Edimar Dantas em suas colaborações premiadas – isto é, de uma 
cópia forense dessa mídia. 

a. Justificativa: muito embora a defesa técnica do Requerido tenha 
obtido uma “cópia lógica” dos documentos veiculados no pendrive 
acautelado no Termo nº 208/2017, referido espelhamento não 
corresponde a uma “cópia física” – cópia forense – dos arquivos da 
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mídia, limitando a análise de questões relevantes acerca da 
idoneidade da prova. É bem verdade, que, por meio da “cópia 
lógica”, a defesa técnica logrou êxito em acessar os arquivos que são 
normalmente acessíveis a um usuário comum. Nada obstante, a 
concessão de uma “cópia física” – cópia forense – do pendrive 
permitirá que a defesa realize análises impossíveis de serem 
executadas na “cópia física”, tais como a verificação da integridade 
do dispositivo e, inclusive, de arquivos já apagados. Ademais, esta 
imagem forense guarda características importantes para a garantia da 
cadeia de custódia da prova – e, assim, de sua validade –, pois é 
construída com a aplicação de uma chave criptográfica (hash) que 
garante sua autenticidade e integridade. Nesse desiderato, é de se 
notar que, recentemente, foi justamente a obtenção de uma “cópia 
física” de uma mídia do famigerado gravador de Joesley Batista que 
permitiu que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal 
aferissem irregularidades no bojo de seu acordo de colaboração 
premiada; e 

 
(xvi) a disponibilização, para a defesa técnica, de espelhamento da imagem do 

aparelho celular do Requerido mencionado à fl. 70, apreendido por 
determinação deste I. Juízo; 
a. Justificativa: o Parquet vale-se de alegada vinculação entre o 

Requerido e os demais acusados para realizar as suas imputações. À fl. 
70, o D. MPF indica um elemento com o hipotético intuito de 
corroborar essa alegação, ensejando o seu acesso por parte do 
Requerido. 
  

X. – DOS REQUERIMENTOS FINAIS. 
 
339.   - Por todo o exposto, pleiteia-se, inicialmente, a reabertura do prazo para a 
apresentação de resposta à acusação, sob pena de incidência de nulidade no feito, eis 
que é inequívoco que, até o presente momento, não foi franqueado acesso a todos os 
elementos de prova da acusação ao Requerido. 
 
340.   - Se por ventura o pleito acima não for acatado por este I. Juízo, o que se 
admite apenas a título argumentativo, requer-se a anulação da decisão de recebimento 
da exordial acusatória, com a consequente remessa dos autos desta denúncia, assim 
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como de todos os cadernos investigativos que a subsidiam e que dela derivam, para 
que o E. STF, a fim de que a Suprema Corte realize o seu processamento. 
 
341.   - Subsidiariamente, com fulcro no artigo 395, I e III, do CPP, pugna-se pela 
rejeição da integralidade da exordial acusatória, dada a carência de elementos fáticos 
e concretos aptos a ampará-la, o que culminou, inclusive, na debilidade na descrição 
das condutas imputadas. 
 
342.   - Caso o pleito de rejeição da denúncia no que atine ao delito de pertencimento 
a organização criminosa seja indeferido, o que se admite a título argumentativo, 
requer-se a absolvição sumária no que tange aos fatos anteriores ao início da vigência 
da lei n˚ 12.850/2013. 
 
343.   - Se os pedidos acima declinados não forem acolhidos, pleiteia-se pela 
produção de todos os elementos de prova necessários, requerendo, inclusive, a 
intimação das pessoas abaixo discriminadas, a fim de que prestem depoimentos na 
condição de testemunhas. 
 
344.   - Por fim, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações sejam 
realizadas em nome do advogado constituído nos autos, Rodrigo de Bittencourt 
Mudrovitsch, inscrito na OAB/DF sob o n˚ 26.966, Gustavo Teixeira Gonet Branco, 
inscrito na OAB/DF sob o n˚ 42.990, e Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na 
OAB/DF sob o n˚ 44.869. 
 

Termos em que 
Pede deferimento. 

De Brasília/DF para Rio de Janeiro/RJ, 9 de outubro de 2017. 
 
 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch 
OAB/DF nº 26.966 

 
 

Gustavo Teixeira Gonet Branco 
OAB/DF nº 42.990 

Felipe Fernandes de Carvalho 
OAB/DF nº 44.869 
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ROL DE TESTEMUNHAS 
 
1. Carla Santoro, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.410.717-47, com endereço 
na Avenida Lúcio Costa nº 6250, Apartamento 702, Rio de Janeiro/RJ.  
 
2. Alexandre Colonesi, inscrito no CPF/MF sob o nº 515.103.407-34, com 
endereço na Rua Visconde de Itaboraí nº 935, GR. 501, Niterói/RJ. 
 
3. Humberto Eustáquio Aguiar, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.419.707-25, 
com endereço na Rua General Venâncio Flores nº 97, Apartamento 301, Leblon, Rio 
de Janeiro/RJ. 
 
4. Olavo Pabst, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.359.418-20, com endereço na 
Rua Ipiru nº 15, Cacuia, Rio de Janeiro/RJ. 
 
5. Paulo Trindade Magalhães, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.648.407-91, 
com endereço na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso nº 2015, bloco 2, Apartamento 
504, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
6. Nilo Meirelles de Souza Araújo, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.171.367-
53, com endereço na Rua Álvaro Dias nº 119, Apartamento 301, Jardim Guanabara, 
Rio de Janeiro/RJ.  
 
7. José Carlos Latini Moreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 048.354.417-53, 
com endereço na Rua Madre Maria Victória nº 01, Bloco IV, Apartamento 502, 
Niterói/RJ. 
 
8. Luiz Alberto Rodrigues Mourao, inscrito no CPF/MF sob o nº 435.269.187-
91 e no CRC/RJ sob o nº 046.114-O, com endereço na Rua Dona Claudina 270, 
apartamento 701, Meier, Rio de Janeiro/RJ. 
 
9. Antônio Pádua Arantes, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.206.987-68, com 
endereço na Rua Mesquitinha nº 11, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
10. Maximino Gonçalves Fontes Neto, inscrito na OAB/RJ sob o nº 17.783, com 
endereço profissional na Praça XV de Novembro nº 20, 10º andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. 
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11. Rodrigo Tavares Maciel, inscrito na OAB/RJ sob o nº 703.944, com 
endereço profissional na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Rio de Janeiro/RJ. 
 
12. Felippe Ramos Da Cas, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.162.227-02, com 
endereço profissional na Rua Canavieiras nº 774, Grajaú. 
 
13. Eurico Divon Galhardi, inscrito no CPF/MPF sob o nº 044.008.877-15, com 
endereço na Avenida Lúcio Costa 1710, apartamento 102, Rio de Janeiro/RJ. 
  
14. Otávio Vieira da Cunha Filho, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.675.457-04, 
com endereço no Condomínio Jardins do Lago Quadra 2, Conjunto H, Casa 6, Jardim 
Botânico, Brasília/DF. 
 
15. André Soares Dantas, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.816.136-04, com 
endereço no SQN 115, Bloco J, Apartamento 308, Asa Norte, Brasília/DF.  
 
16. Alberto Pereira de Lemos Leal, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.758.117-
41, com endereço profissional na Avenida Rio Branco nº 277, sala 301, Parte, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
 
17. Dimas Humberto Silva Barreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.316.648-
20, com endereço na Rua Cônego de Castro nº 956, Fortaleza/CE. 
 
18. Richele Cabral Gonçalves, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.212.559-99, 
com endereço profissional na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Rio de Janeiro/RJ. 
 
19. Paulo Alencar Porto Lima, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.830.163-68, 
com endereço na Rua Monsenhor Bruno nº 200, Apartamento 1100, Meireles, 
Fortaleza/CE. 
 
20. José André Varela, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.652.737-72, com 
endereço na Rua Nossa Senhora de Nazaré nº 800, Casa 02, Coité, Euzébio/CE. 
 
21. Francisco José Galvino Geraldo, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.291.217-
15, com endereço na Rua Orlando de Brito nº 20, Barra da Tijuca/RJ. 
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22. Francisco Carlos Magalhães, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.121.453-91, 
com endereço na Rua José Vilar nº 261, Apartamento 1001, Fortaleza/CE. 
 
23. Humberto Fernandes Valente, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.251.847-04, 
com endereço na Rua Maurício Lanthos nº 280, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
 
24. Jorge Manuel Pereira Dias, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.766.447-13, 
com endereço na Avenida dos Flamboyants nº 1020/906, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro/RJ.  
 
25. Luiz Felipe de Souza Alves, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.392.307-53, 
com endereço na Rua Engenheiro Ataulfo Coutinho nº 171/701, Bloco 1, 
Condomínio Mandala, Quadra das Brisas, Rio de Janeiro/RJ. 
 
26. Paulo Maurício Sampaio Carvalho, inscrito no CPF/MF sob o nº 
028.240.187-39, com endereço na Avenida Lineu de Paula Machado nº 117, 
Apartamento 401, Rio de Janeiro/RJ. 

 

27. Robert Carlos Berger, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.688.888-85, com 
endereço na Rua dos Angicos quadra 4 lote 4, Goiânia/GO. 

 

28. Alexandre Fleck dos Reis, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.706.517-38, com 
endereço na Rua Victor Civita 77, edifício 6, piso 2, Rio de Janeiro/RJ. 
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