
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo no 0509503-57.2016.4.02.5101

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da  República

signatários1, nos autos do processo em epígrafe, vem a Vossa Excelência, apresentar as razões

ao Recurso de Apelação interposto à fl. 8356 e 8470 em face da r. Sentença Penal Condenatória

de  fls.  8083/8337  e  8436/8454,  requerendo  a  remessa  dos  autos  ao  Tribunal  ad  quem para

processamento e julgamento do recurso.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador Regional da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE
Procurador da República

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

MARISA VAROTTO FERRARI
Procuradora da República

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER
Procuradora da República

LAURO COELHO JÚNIOR
Procurador da República

1 Designados  para  atuar  neste  feito  e  conexos  pela  Portaria  PGR/MPF nº  858,  29  de  setembro  de  2016,  Portaria
PGR/MPF nº 1095, 9 de dezembro de 2016 e Portaria PGR/MPF nº 503, 9 de junho de 2017.
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (2016.51.01.509503-9)
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réus: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO E OUTROS

RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO

Eméritos Julgadores,

O Ministério Público Federal, pelos Procuradores da República signatários2, vem,

respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, apresentar suas Razões de Apelação, a qual

foi interposta contra a r. Sentença Penal Condenatória de fls. 8083/8337 e 8436/8454 dos autos do

processo em epígrafe, proferida pelo Juízo a quo, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir

expostos. 

1. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS

Trata  de  processo  criminal  iniciado  por  denúncia  oferecida  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL em face de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, WILSON

CARLOS  CORDEIRO  DA  SILVA  CARVALHO,  HUDSON  BRAGA,  CARLOS  EMANUEL  DE

CARVALHO MIRANDA, LUIZ CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO GARCIA, ADRIANA DE

LURDES ANCELMO, PEDRO RAMOS DE MIRANDA, PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO

GONÇALVES,  JOSÉ ORLANDO RABELO, LUIZ PAULO REIS, CARLOS JARDIM BORGES e

LUIZ ALEXANDRE IGAYARA.

Com o aprofundamento das investigações da denominada  Operação Lava Jato,

foram celebrados  pelo  Procurador-Geral  da  República  acordos  de  colaboração  premiada  com

diversos executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ. Além do reconhecimento das práticas

ilícitas que já vinham sendo investigadas no âmbito da PETROBRAS e da ELETRONUCLEAR, o

acordo  trouxe  temas  que  ainda  não  eram  objeto  de  investigação  criminal,  dentre  eles,  a

2 Designados  para  atuar  neste  feito  e  conexos  pela  Portaria  PGR/MPF nº  858,  29  de  setembro  de  2016,  Portaria
PGR/MPF nº 1095, 9 de dezembro de 2016 e Portaria PGR/MPF nº 503, 9 de junho de 2017.
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cartelização das empreiteiras para a construção ou reforma dos estádios que viriam a sediar as

partidas da Copa do Mundo de 2014.

A suspeita em relação à atuação da organização criminosa no Governo do Estado

do Rio de Janeiro foi confirmada pelas colaborações premiadas celebradas pelos ex-executivos da

ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO,

que revelaram a existência da organização criminosa que foi objeto da presente ação penal.

Tal organização, contudo, não atuou no Rio de Janeiro somente em face das obras

para a reforma do Estádio do Maracanã. Na verdade, os esquemas de cartelização mediante o

pagamento de propinas iniciaram-se a partir do momento em que SÉRGIO CABRAL assumiu em

2007  o  cargo  de  Governador  do  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Em  tais  esquemas,  há

evidências de que foram englobadas praticamente todas as grandes obras públicas de construção

civil  realizadas  pelo  ente  público,  algumas  delas  custeadas  com  recursos  federais,  inclusive

provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento. Dentre elas, destacam-se a construção

do Arco Metropolitano e a urbanização de grandes comunidades carentes na cidade do Rio de

Janeiro, ação vulgarmente denominada por “PAC Favelas”.

A denúncia apontou que a organização criminosa possuía sua estrutura e divisão de

tarefas  dividida  em  quatro  núcleos  básicos,  a  saber:  a)  o  núcleo  econômico,  formado  por

executivos das empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo GOVERNO DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, dentre elas  a ANDRADE GUTIERREZ,  as  quais  ofereceram

vantagens  indevidas  a  mandatários  políticos  e  gestores  públicos.  Os  executivos  da  referida

empreiteira, que praticaram crimes de corrupção ativa, não foram denunciados na presente peça

em razão  de  imunidade  decorrente  da  celebração  de  acordo  de  colaboração  premiada;  b)  o

núcleo administrativo,  composto por gestores públicos do Governo do ESTADO DO RIO DE

JANEIRO, os quais solicitaram e administraram o recebimento das vantagens indevidas pagas

pelas empreiteiras. Os ora apelados WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA fizeram parte deste

núcleo;  c)  o  núcleo  financeiro  operacional,  formado  por  responsáveis  pelo  recebimento  e

repasse  das  vantagens  indevidas  e  pela  ocultação  da  origem  espúria,  inclusive  através  da

utilização de empresas e escritórios de advocacia, algumas delas constituídas exclusivamente com

tal  finalidade.  Os  réus  CARLOS  MIRANDA,  CARLOS  BEZERRA,  WAGNER JORDÃO,  JOSÉ

ORLANDO, ADRIANA ANCELMO, PAULO FERNANDO, PEDRO RAMOS, CARLOS BORGES,
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LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS fizeram parte deste núcleo; d) o  núcleo político, formado

pelo líder da organização criminosa, o ex-governador SÉRGIO CABRAL.

A partir das colaborações premiadas de ROGÉRIO NORA e CLÓVIS PRIMO, além

de  outros  executivos  que  aderiram  aos  acordos  de  leniência  celebrados  pelo  MPF  com  a

ANDRADE GUTIERREZ e com a CARIOCA ENGENHARIA, em cotejo com as provas obtidas por

meio  de  medidas  cautelares3,  foi  possível  desvendar  a  prática  de  crimes  pela  organização

criminosa.

Aos  ora  apelados  foram  imputadas  21  (vinte  e  uma)  práticas  delitivas,

configuradoras dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização

criminosa.  Em  razão  das  condutas  imputadas,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  também

requereu a condenação dos denunciados, determinando-se o valor de confisco e cumulativamente,

a um valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações.

A  denúncia  foi  recebida  em  06  de  dezembro  de  2016  e  ao  mesmo  tempo

determinada a citação dos réus, conforme decisão de fls. 1493/1499.

Todos os réus foram devidamente citados e apresentaram as respectivas respostas

à acusação perante este Juízo.

Ultrapassada a instrução processual,  foi proferida às fls. 8083/8337 e  8436/8454

Sentença  Penal  Condenatória,  que julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  punitiva,  para

condenar os apelados na seguinte forma:

 SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL DOS SANTOS FILHO à pena total de 45 (quarenta e

cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1502 (mil quinhentos e dois) dias-multa, ao

valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 317 do

Código Penal, no art. 1º da Lei 9.613/98 e no art. 2º da Lei 12.850/2013;

 WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA, à pena total de 34 (trinta e quatro) anos de

reclusão e 1040 (mil e quarenta) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo,

3 No curso das investigações,  foi determinada a quebra telemática de e-mail e de dados armazenados em nuvem, a
quebra  de  sigilos  fiscal  e  bancário,  via  SIMBA,  a  quebra  de  sigilo  de  registros  telefônicos,  via  SITTEL,  o
monitoramento telefônico, a busca e apreensão, prisões preventiva, temporária e conduções coercitivas e o bloqueio de
bens e valores.
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pela prática dos crimes previstos no art. 317 do Código Penal, no art. 1º da Lei 9.613/98 e

no art. 2º da Lei 12.850/2013;

 HUDSON BRAGA, à pena total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 880 (oitocentos e

oitenta)  dias-multa,  ao valor  unitário  de 1 (um) salário-mínimo,  pela prática dos crimes

previstos  no art.  317 do Código  Penal,  no  art.  1º  da Lei  9.613/98 e  no art.  2º  da Lei

12.850/2013;

 CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA, à pena total de 25 (vinte cinco) anos de

reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo,

pela prática dos crimes previstos no art. 317 do Código Penal, no art. 1º da Lei 9.613/98 e

no art. 2º da Lei 12.850/2013;

 LUIZ CARLOS BEZERRA, à pena total de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 225

(duzentos e vinte cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo,

pela prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei 9.613/98 e no art. 2º da Lei 12.850/2013;

 WAGNER JORDÃO GARCIA, à pena total de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão

e 385 (trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-

mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 317 do Código Penal, no art. 1º da Lei

9.613/98 e no art. 2º da Lei 12.850/2013;

 ADRIANA DE LOURDES ANCELMO, à pena total de 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de

reclusão e 776 (setecentos e setenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-

mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei 9.613/98 e no art. 2º da Lei

12.850/2013;

 PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO GONÇALVES, à pena total de 9 (nove) anos e

4 (quatro) meses de reclusão e 305 (trezentos e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1

(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º da Lei 9.613/98 e no art. 2º

da Lei 12.850/2013;

 JOSÉ ORLANDO RABELO, à pena total de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e

105 (cento e cinco) dias-multa,  ao valor  unitário de 1/3 (um terço) salário-mínimo, pela

prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013;
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 LUIZ PAULO REIS, à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 200

(duzentos) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime

previsto no art. 1º da Lei 9.613/98;

 CARLOS JARDIM BORGES, à pena total de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e

135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela

prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98;

 LUIZ ALEXANDRE IGAYARA, à pena total de 6 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e

cinquenta) dias-multa, ao valor  unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime

previsto no art. 1º da Lei 9.613/984.

Além disso, PEDRO RAMOS DE MIRANDA foi absolvido na forma do artigo 386,

inciso IV, do CPP.

Irresignado com o julgamento parcialmente procedente da pretensão acusatória e

ainda por considerar que as penas impostas aos ora apelados não se mostraram suficientes para

reprovação e prevenção dos crimes praticados, o MPF interpôs Recurso de Apelação, que merece

ser provido por essa Egrégia Corte, à vista das razões e circunstâncias que se passa a expender. 

2. DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO

O Recurso de Apelação  ora interposto tem como objeto impugnar  os seguintes

pontos da Sentença Penal Condenatória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da

Seção Judiciária do Rio de Janeiro nos autos do processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101:

1. DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  SENTENÇA  QUANTO  AOS  CRIMES  DE

CORRUPÇÃO  PASSIVA.  O  EQUÍVOCO  DO  PRECEDENTE DO STF CITADO  COMO

FUNDAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE;

2. DO  CONCURSO  MATERIAL  ENTRE  ACERTOS  (“SOLICITAÇÕES”)  DE  PROPINA

HAVIDAS  EM  2007  E  EM  2009,  CONFORME  INCONTROVERSA  NARRATIVA  DO

CONJUNTO DE FATOS 01 E À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF ANTERIOR AO

JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APN 470;

4 Substituída pela pena entabulada no termo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal.
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3. DO CONCURSO MATERIAL ENTRE ACERTOS DE PROPINA EM DECORRÊNCIA DE

CONTRATOS PÚBLICOS DIVERSOS;

4. DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS CONDENADOS EM RAZÃO DA PRÁTICA

DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA;

5. DA  NECESSIDADE  DE  CONDICIONAR  A  PROGRESSÃO  DE  REGIME  DAS  PENAS

APLICADAS  EM  VIRTUDE  DOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  PASSIVA  AO

RESSARCIMENTO DOS DANOS;

6. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONSIDERAÇÃO DE

TODOS OS CONJUNTOS DE ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO COMO CRIME ÚNICO

PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA;

7. DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  SENTENÇA  PARA  CONDENAR  OS  ORA

APELADOS PELOS EVENTOS DESCRITOS COMO FATO 03 (LAVAGEM DE DINHEIRO

POR  MEIO  DE  DOAÇÃO  FEITA  PELA  ANDRADE  GUTIERREZ  AO  DIRETÓRIO

NACIONAL DO PMDB);

8. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO

APELADO  PEDRO  RAMOS  DE  MIRANDA  EM  RAZÃO  DA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE

LAVAGEM  DE  DINHEIRO  POR  MEIO  DA  AQUISIÇÃO  DE  JOIAS  (DESCRITO  NA

DENÚNCIA COMO CONJUNTO DE FATOS 4);

9. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO

DOS APELADOS HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO EM RAZÃO

DA PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (DESCRITOS NA DENÚNCIA

COMO CONJUNTO DE FATOS 15, 16 e 17);

10.DA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS AOS CONDENADOS PELOS CRIMES DE

LAVAGEM DE DINHEIRO;

11.DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO

APELADO  LUIZ  PAULO  REIS  DA  IMPUTAÇÃO  DO  CRIME  DE  PERTINÊNCIA  A

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;

12.DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO

APELADO  CARLOS  JARDIM  DA  IMPUTAÇÃO  DO  CRIME  DE  PERTINÊNCIA  A

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;

13.DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO

APELADO  PEDRO  RAMOS  DE  MIRANDA  DA  IMPUTAÇÃO  DO  CRIME  DE

PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA;
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14.DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS  APLICADAS  AOS  APELADOS  PELO  CRIME  DE

PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

15.DA MAJORAÇÃO DAS PENAS DE MULTA NA MESMA PROPORÇÃO DOS AUMENTOS

APLICADOS ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.

3. DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONJUNTO DE FATOS 01 E 02.

3.1)  DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  SENTENÇA  QUANTO  AOS  CRIMES  DE

CORRUPÇÃO  PASSIVA.  O  EQUÍVOCO  DO  PRECEDENTE  DO  STF  CITADO  COMO

FUNDAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

A sentença condenou SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA

pela prática de um único crime de corrupção passiva pelas 23 condutas (três solicitações e vinte

recebimentos  de  propina)  narradas  e  agrupadas  no  Conjunto  de  Fatos  01  da  denúncia5.  A

sentença também entendeu  haver  crime único  de corrupção praticado por  SÉRGIO CABRAL,

WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA e WAGNER JORDÃO nas 25 condutas (recebimentos de

propina) narradas e agrupadas no Conjunto de Fatos 02 da denúncia.

O decreto condenatório, de forma equivocada, afastou a pluralidade de condutas

nos seguintes termos:

“Com relação à alegação de crime único de corrupção,  sustentada pela

defesa de SERGIO CABRAL, entendo que lhe assiste razão. Isso porque,

entendimento da Corte Suprema firmado no julgamento da citada APN 470,

o  crime  de  corrupção  passiva  se  consuma  com  a  mera  solicitação  da

vantagem  indevida,  o  que  significa  dizer  que  não  é  necessário  o

recebimento da vantagem para que o crime se consuma. Por outro lado,

nada  impede  que  o  autor  pratique  todas  as  condutas  do  tipo  (misto

alternativo)  e,  por  uma  opção  legislativa,  responderá  por  crime  único.

Tem-se,  portanto,  no caso,  um único  crime de corrupção,  e  não vários

crimes praticados em continuidade delitiva, como imputado pelo Ministério

Público Federal. De ressaltar que a quantidade de vezes em que houve o

5 Exclui-se dessa conta a propina imputada como pagamento de campanha, que mereceu absolvição pelo juízo prolator
da sentença.
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pagamento  de propina  não constitui  indiferente  penal.  Deve  apenas ser

considerada no momento fixação da pena-base.”

Ocorre  que  essa  não  foi  a  orientação  definitiva  fixada  pelo  STF  na  APN  470,

quando do julgamento de embargos infringentes interpostos pela defesa de João Paulo Cunha. O

STF inicialmente  entendeu  que  a  corrupção  se  consumaria  com a  “solicitação”  da  vantagem

indevida e o seu “recebimento” seria mero exaurimento do crime, de sorte que o recebimento da

vantagem indevida indiretamente (no caso concreto, por interposta pessoa) caracterizaria o crime

de lavagem de dinheiro. Ao julgar os embargos infringentes interpostos pela defesa, houve uma

mudança na orientação da Suprema Corte.

No voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso que levou à absolvição de João

Paulo Cunha pelo crime de lavagem, restou assentado que a consumação da corrupção se dá

igualmente  na “solicitação”  e no “recebimento”  e,  se assim o é,  não há como configurar-se a

lavagem no recebimento da propina caso decorrente de um único ato. Em outras palavras, decidiu

o Supremo nos embargos infringentes que no crime de corrupção passiva o “solicitar” e o “receber”

são fases do mesmo delito, que é de ação múltipla. Portanto, caracteriza cada fase, no mínimo,

continuidade delitiva, ou, conforme a hipótese, concurso material.

Confira-se a respectiva ementa:

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 acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores.

2.2. Absolvição por falta de provas 3. Perda do objeto quanto à impugnação

da perda automática do mandato parlamentar, tendo em vista a renúncia do
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embargante.  4.  Embargos  parcialmente  conhecidos  e,  nessa  extensão,

acolhidos  para  absolver  o  embargante  da  imputação  de  lavagem  de

dinheiro.  Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  acolheu  os  embargos

infringentes para absolver o embargante do delito de lavagem de dinheiro,

nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, que redigirá o acórdão.

Vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e

Celso de Mello. Votou o Presidente. Ausente, neste julgamento, o Ministro

Joaquim Barbosa (Presidente).  Presidiu  o julgamento  o Ministro Ricardo

Lewandowski  (Vice-Presidente).  Plenário,  13.03.2014.  Presidência  do

Senhor  Ministro  Joaquim  Barbosa.  Presentes  à  sessão  os  Senhores

Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio,  Gilmar  Mendes,  Ricardo

Lewandowski,  Cármen Lúcia,  Dias  Toffoli,  Luiz  Fux,  Rosa Weber,  Teori

Zavascki e Roberto Barroso. (AP 470 EI-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)

No seu voto condutor o Ministro Barroso esclareceu que não há como considerar o

ato de recebimento da propina como posterior ao delito, como mero exaurimento, porquanto “seria

artificial  considerar  o  ato  de  entrega  como  posterior  à  corrupção”.  Nesse  voto,  inclusive,  foi

pontuado que o PGR imputara na descrição fática da denúncia contra João Paulo Cunha o crime

de corrupção passiva tanto em seu resultado formal (“aceitação”) quanto material (“recebimento”). 

Trata-se, portanto, de superação do precedente fixado num primeiro momento no

bojo do voto condutor do acórdão na APN 470, em que restara construído “o raciocínio de que o

delito de corrupção passiva, dada sua natureza formal, consumou-se no momento da aceitação da

vantagem indevida”,  ocasião em que prevaleceu este único evento naturalístico para efeito de

consumação do crime. 

O entendimento que ao fim prevaleceu no STF assentou que o recebimento de

propina não constitui   post factum   impunível diante de uma narrada e provada “solicitação”

ou “aceitação” anterior. O mesmo entendimento é plenamente aplicável aos eventos imputados

à  organização  criminosa  capitaneada  por  SÉRGIO  CABRAL,  descritos  na  Denúncia  como
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Conjunto de Fatos 01 e 02. Veja-se, nesse sentido, parte do esclarecedor voto (sem destaques no

original):

“13. No caso dos autos, ao descrever a conduta caracterizadora do delito

de corrupção passiva, a denúncia referiu-se tanto à aceitação quanto ao

efetivo  recebimento  de  vantagem indevida  pelo  réu  João  Paulo  Cunha.

Leia-se, a propósito, o seguinte trecho da peça acusatória (…)

14.  A  partir  dessa  descrição,  o  voto  condutor  do  acórdão  construiu  o

raciocínio de que o delito de corrupção passiva, dada sua natureza formal,

consumou-se  no  momento  da  aceitação  da  vantagem  indevida  pelo

acusado  João  Paulo  Cunha.  O  sistema  dolosamente  utilizado  para  o

recebimento  dos  cinquenta  mil  reais  constituiria,  consequentemente,  ato

ilícito  diverso do crime antecedente.  Nesse contexto,  o relator  entendeu

que o recebimento foi o ato final do processo de lavagem de dinheiro, e não

da corrupção passiva – que já teria se consumado.

15.  Apesar  de  engenhosa,  essa  solução  encontra  óbice  na  própria

definição da corrupção passiva como tipo misto alternativo. Com efeito, se

a  corrupção  passiva  se  caracteriza  pela  solicitação,  recebimento  ou

aceitação de vantagem indevida, não é possível enxergar no recebimento

um ato posterior ao delito, ainda que assim tenha pretendido a acusação.

Todo  recebimento  pressupõe  logicamente  aceitação  prévia,  ainda  que

ambas  as  ações  ocorram  em  momentos  imediatamente  sucessivos.  A

referência do tipo alternativo ao ato de aceitação, portanto, significa que

basta aceitar, ainda que inexista prova de que o corrompido tenha recebido

efetivamente a vantagem. Nos casos em que a prova exista, porém, seria

artificial considerar o ato de entrega como posterior à corrupção.

16.  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.
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Vale também destacar o voto da Ministra Rosa Weber nos mencionados embargos

infringentes, cujo entendimento sufragou a maioria no sentido de reposicionar a orientação do STF

quanto à consideração do núcleo “receber” como marco consumativo do crime do artigo 317 do

Código Penal, ainda que também narrada na acusação a “aceitação” ou “solicitação” por parte do

agente corrupto:

“Já na corrupção passiva, sob a forma solicitar, o crime é formal; mas sob a

forma receber – e aqui peço vênia, pela primeira vez a me manifestar sobre

o tema nesta  Casa,  para não perfilhar  a orientação  jurisprudencial  nela

dominante -,  o  crime é material.  No primeiro núcleo,  basta a solicitação

para  realizar  o  tipo;  no  segundo,  todavia,  pressupõe-se  o  efetivo

recebimento da propina por não se esgotar, o tipo, na mera aceitação de

vantagem indevida.

Logo, em se tratando do núcleo solicitar, o efetivo recebimento da propina

constitui exaurimento do crime; no caso do núcleo receber, a percepção da

vantagem integra a fase consumativa do delito.

Colho o magistério de Cezar Roberto Bitencourt:

'A corrupção passiva consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de

vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão da função pública

exercida pelo agente, mesmo que fora dela, ou antes de assumi-la, mas, de

qualquer sorte, em razão da mesma. Solicitar, no sentido do texto legal,

quer dizer pedir,  direta ou indiretamente,  para si  ou para outrem, o que

envolve conduta ativa, um agir, e nessa medida crime formal, de simples

atividade, que se consuma com a mera solicitação. Receber significa obter,

direta ou indiretamente, para si ou para outrem, a vantagem indevida. A

iniciativa aqui parte do corruptor, a quem o funcionário público adere, isto é,

não apenas aceita como também recebe a oferta.'

(…)

Embora não descarte a possibilidade, em tese, de a corrupção passiva ser

crime antecedente do delito de lavagem, entendo que no caso concreto tal

não ocorreu. Não trata a presente hipótese, com a devida vênia dos que

entendem de forma diversa, de situação em que, consumado o delito de
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corrupção passiva,  o embargante tenha tomado atitude ou se valido  de

expediente com vista a encobertar a origem suja do dinheiro.

Ao contrário, o ato apontado como de ocultação da origem criminosa do

dinheiro foi o próprio ato de consumação do delito de corrupção passiva,

porquanto a corrupção se consumou com o recebimento dos R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais). Tratando-se o tipo do crime de corrupção passiva de

espécie de crime de conteúdo alternativo, que contempla dentre os seus

verbos núcleos o receber, no presente caso entendo que o recebimento do

valor  acima apontado,  ainda que por  intermédio  de sua esposa,  foi  ato

consumativo  do  delito  de  corrupção  passiva,  pelo  qual  condenado  o

embargante por este Plenário.

(…)

Nessa linha,  ainda que se pudesse cogitar  que no momento em que o

embargante recebeu indevidamente R$ 50.000,00 por intermédio de sua

esposa já pudesse ter havido a aceitação de uma anterior promessa de

vantagem indevida – que também é elementar do tipo de corrupção passiva

–, o seu recebimento efetivo ainda foi,  em meu entendimento e com as

redobradas vênias de quem pensa o oposto, etapa consumativa do mesmo

delito, realizado que foi no mesmo contexto fático.”

Como visto, ainda que seja certo que nos crimes de ação múltipla ou conteúdo

alternativo6, como é o caso do previsto no art. 317 do Código Penal, haja a característica de serem

realizáveis  com a prática,  por  parte  do agente,  de  qualquer  das  condutas  representadas nos

verbos nucleares do tipo, não menos certo que o STF não se posiciona mais no sentido da tese

esposada  pelo  juízo a  quo.  Isto  porque,  narrada  pela  acusação  as  condutas  de  “solicitar”  e

“receber”,  como  na  denúncia  destes  autos,  prevalece  o  “recebimento”  como  último  ato  de

consumação (jamais exaurimento) do crime de corrupção passiva.

Dessas premissas se extraem conclusões importantes e diametralmente opostas à

linha seguida na sentença,  pois  aqui  não se está diante de um crime único  de corrupção na

modalidade “solicitar”, e sim crimes consubstanciados em sucessivos “recebimentos” de propina

em continuidade delitiva, praticados em contextos fáticos distintos, sendo certo que também há

6 Segundo Damásio de Jesus, “Crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado são crimes em que o tipo faz referência a
várias modalidades da ação. Ex.: art. 122, em que os verbos são “induzir ”, “instigar” ou “prestar” auxílio ao suicídio.
Neste caso,  mesmo que sejam praticadas as três formas de ação elas são consideradas fases de um só crime.“
(Direito penal. 29 ed. São Paulo : Saraiva. 2008. p. 210).
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acordos espúrios diferenciados no tempo, modo e lugar de execução que devem impor a aplicação

do concurso material de crimes.

Se em crimes de ação múltipla a realização de mais de uma das ações descritas,

em um mesmo contexto (“solicitar” e “receber”), não significa a prática de mais de um crime, mas

sim a única  realização daquele  fato criminoso,  em situações como a da denúncia,  em que o

recebimento de propina se deu de forma reiterada por sete anos, renovando-se o compromisso do

acordo espúrio entre governante e particular a cada pagamento, tem-se obviamente a situação

descrita  no  artigo  71  do  Código  Penal:  “Quando  o  agente,  mediante  mais  de  uma  ação  ou

omissão,  pratica dois  ou mais crimes da mesma espécie e,  pelas condições de tempo, lugar,

maneira  de  execução  e  outras  semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser  havidos  como

continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave,

se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Além dos fundamentos já expendidos, não se pode desprezar que a consideração

desses “recebimentos” como mero exaurimento da anterior “solicitação” levaria a uma completa

teratologia  jurídica:  e  se  tais  recebimentos  só fossem descobertos  pelas  autoridades  após 20

anos? Seria considerada a longínqua “solicitação” como consumação do crime, que agora estaria

prescrito pela pena máxima em abstrato, mesmo que os recebimentos tenha ocorrido até os dias

atuais? Nada menos absurdo!

Seria  o  triunfo  da  impunidade!  E  não  se  desconhece  que  o  sistema  público

brasileiro está longe de erradicar ou sequer infirmar a níveis toleráveis a chaga da corrupção, e

que há agentes públicos de direção que exercem seus cargos/funções há muitos anos.

O  acordo  firmado  com  SÉRGIO  CABRAL  tinha  a  finalidade  de  garantir

“oportunidades” para a empreiteira ANDRADE GUTIERREZ nas obras públicas a serem realizadas

pelo  Governo  do  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Os  pagamentos  feitos  por  ALBERTO

QUINTAES a CARLOS MIRANDA – 20 parcelas repassadas entre maio de 2007 e maio de 2008,

entre  fevereiro  de  2010  a  agosto  de  2010  e  em  fevereiro  de  2011  no  valor  total  de  R$

7.705.000,00, renovavam periodicamente os termos do relacionamento espúrio entre as partes.

Assim, a cada um dos vinte pagamentos relatados corresponde uma conduta de recebimento de

vantagem indevida pelos apelados, amoldada ao tipo do art. 317 do Código Penal.
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Da mesma forma, no que toca às condutas agrupadas no FATO 02, que giram em

torno  de  acertos  de  pagamentos  espúrios  pela  empreiteira  ANDRADE GUTIERREZ ao  então

Subsecretário de Estado de Obras Públicas do Rio de Janeiro no valor de 1% do valor faturado

das contratações, em troca da prática ou retardamento de atos de ofício, com infração de deveres

funcionais, notadamente naquelas obras públicas já referidas, tem-se, em um primeiro momento, o

acerto de pagamento de propina, com a prática da conduta de solicitação de vantagem indevida

pelos  réus e,  em seguida,  por  24 vezes,  renovando o acordo celebrado entre as partes para

garantir “oportunidades” à ANDRADE GUTIERREZ nas obras públicas executadas pelo Governo

do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os ora apelados receberam vantagem indevida, reiterando a

prática do crime de corrupção passiva:

“No segundo semestre de 2008, o denunciado WILSON CARLOS, falando

em  nome  do  governador  SÉRGIO  CABRAL,  comunicou  a  ALBERTO

QUINTAES, gerente comercial da ANDRADE GUTIERREZ, ser devido um

percentual  adicional  de  propina  de  1%,  denominado  como  “taxa  de

oxigênio”,  para  o  denunciado  HUDSON  BRAGA,  então  subsecretário

estadual de obras públicas, em relação às obras de urbanização do PAC

Favelas em Manguinhos.

A vantagem indevida de 1% solicitada em favor de HUDSON BRAGA não

era  um  pedido  feito  de  forma  desvinculada  do  contexto  da  solicitação

anterior da mesada de 5% para SÉRGIO CABRAL (FATO 01). O esdrúxulo

apelido dado à propina - “taxa de oxigênio” - inclusive indicia a existência

de tal correlação.

Após a solicitação  da “taxa de oxigênio”  à  ANDRADE GUTIERREZ por

WILSON CARLOS,  o  denunciado  HUDSON BRAGA passou  a  cobrar  o

pagamento  da  propina  a  ALBERTO  QUINTAES,  que  anuiu  ao  pedido

depois de receber autorização para tanto do diretor geral  da empreiteira

CLÓVIS PRIMO. Em relação às obras do Arco Metropolitano, pelo contexto

de  acerto  prévio,  também  havia  ajuste  para  pagamento  de  “taxa  de

oxigênio”.  HUDSON  BRAGA  também  solicitou  em  diversas  ocasiões  o

pagamento de “taxa de oxigênio” sobre obras do Maracanã para a Copa de

2014.”
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Como visto, se em crimes de ação múltipla a realização de mais de uma das ações

descritas, em um mesmo contexto (“solicitar” e “receber”), não significa a prática de mais de um

crime, mas sim a única realização daquele fato criminoso, em situações como a disposta acima,

em que o recebimento  de propina se deu de forma reiterada por  sete anos,  renovando-se o

compromisso  do  acordo  espúrio  entre  agente  público  e  particular  a  cada  pagamento,  tem-se

obviamente a situação descrita no artigo 71 do Código Penal.

Ante o exposto, o MPF requer a reforma da sentença no ponto em questão, para

que  sejam condenados  os  apelados,  quanto  ao Conjunto  de  FATOS 01,  pelos  23  crimes de

corrupção passiva praticados em continuidade delitiva, e, quanto ao Conjunto de FATOS 02, pelos

25 crimes de corrupção passiva praticados em continuidade delitiva,  na linha do entendimento

adotado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  da  APN  470,  na  forma  deduzida  na

denúncia ofertada:

- FATO 01: SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA,

por  23  vezes,  pela  prática  do  crime  de  corrupção  passiva,  previsto  no

Art. 317, § 1º, do CP, na forma dos seus arts. 29 e 71..

-  FATO 02:  SÉRGIO CABRAL,  WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA e

WAGNER JORDÃO,  por  25  vezes,  pela  prática  do  crime de  corrupção

passiva, previsto no Art. 317, § 1º, do CP, na forma dos seus arts. 29 e 71.

Registre-se que entre os conjuntos de fatos 01 e o conjunto de fatos 02 em

questão deve ser aplicado o concurso material (CP, artigo 69), como corretamente fez o Juízo a

quo.

3.2)  DO  CONCURSO  MATERIAL  ENTRE  ACERTOS  (“SOLICITAÇÕES”)  DE  PROPINA

HAVIDAS EM 2007 E EM 2009, CONFORME INCONTROVERSA NARRATIVA DO CONJUNTO

DE FATOS 01 E À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STF ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS

EMBARGOS INFRINGENTES NA APN 470.

O  juízo  recorrido  considerou,  após  exauriente  exame  da  prova  dos  autos,

incontroversas todas as imputações de corrupção passiva formuladas na denúncia, ainda que não

tenha  aplicado  as  regras  de  concurso  de  crimes  em conformidade  com a  jurisprudência  dos
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Tribunais Superiores, nos termos descritos no item 3.1 supra. Na verdade, inclusive à luz de suas

próprias premissas jurídicas, a sentença merece ser reformada.

 Neste ponto, faz-se oportuno transcrever excertos da Sentença ora impugnada:

“O conjunto probatório trazido aos autos comprovou a prática sistemática
de  corrupção passiva  pelos  réus,  com o fim de favorecer  a  ANDRADE
GUTIERREZ em contratos com o Estado do Rio  de Janeiro,  passando,
assim,  a  integrar  o  seleto  “clube  das  empreiteiras”,  que  exerceu  sua
hegemonia  no território  fluminense  ao longo  dos  dois  mandatos  do ex-
governador SERGIO CABRAL, mediante cartel e fraude a licitações.
As declarações prestadas pelos colaboradores ROGÉRIO NORA DE SÁ,
ex-presidente da ANDRADE GUTIERREZ, e CLÓVIS PRIMO, então Diretor
de Obras, confirmadas em juízo, deixam clara a solicitação de vantagem
indevida,  ora  por  SERGIO  CABRAL,  diretamente,  ora  por  WILSON
CARLOS,  secretário  de  governo  de  CABRAL.  Em  seu  depoimento,
corroborando o que declarara no acordo de colaboração firmado com o
MPF, ROGÉRIO NORA afirma categoricamente que SÉRGIO CABRAL, tão
logo assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro, em reunião realizada
na sua casa no ano de 2007, solicitou o pagamento de “mesada” de R$
350.000,00,  como  contrapartida  de  futuros  favorecimentos  em  obras
públicas de grande porte.
(…)
ROGÉRIO  NORA  afirma,  ainda,  que  em  reunião  realizada  no  Palácio
Guanabara,  tempos  depois,  ajustou-se  a  distribuição  direcionada  das
obras, mediante, é claro, o pagamento de propina, no percentual de 5% de
cada contrato celebrado, em favor de SERGIO CABRAL, por solicitação de
WILSON CARLOS, então Secretário de Governo.
(…)
No mesmo sentido,  são as  declarações  prestadas por  CLOVIS PRIMO,
ALBERTO QUINTAES, JOÃO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA,
que  corroboram  o  que  fora  dito  em  sede  de  colaboração  premiada.
Referidas testemunhas/colaboradores confirmam os acertos espúrios entre
SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS com a ANDRADE GUITIERREZ,
bem como o efetivo pagamento da propina, cujo recebimento coube ao réu
CARLOS  MIRANDA,  como  também  afirmado  testemunha  aderente
RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO.
(…)
A propósito, a cobrança de propina de 5% do valor de cada obra contratada
era  prática  sistemática  no  governo  CABRAL,  conforme  declarado  por
ROGÉRIO NORA em seu termo de colaboração premiada, nos seguintes
termos:  “(...)  QUE  quando  foi  falar  com  SERGIO  CABRAL  acerca  da
participação da AG nas obras do Maracanã, já sabia que seria necessário o
acerto, pois era a ‘regra’  que imperava com relação a qualquer obra do
governo do estado do Rio de Janeiro”
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Ainda que se adote a posição ultrapassada do (e pelo) STF quanto ao momento de

consumação do crime de corrupção7 nas hipóteses de descrição na denúncia da “solicitação” e do

“pagamento”,  ou  seja,  ainda  que  nos  valêssemos  das  mesmas  premissas  jurídicas  que

embasaram  a  sentença  recorrida,  no  sentido  do  “crime  único  pela  solicitação  de  vantagem

indevida”, a Sentença mereceria ser reformada, em razão de não ter considerado a descrição de

dois atos distintos de solicitação de propina parte do ex-governador SÉRGIO CABRAL, atos estes

distantes no tempo e com desígnios autônomos.

Com efeito, em um primeiro momento, como reconhecido na sentença recorrida, em

duas reuniões realizadas no ano de 2007, início do primeiro mandato de SÉRGIO CABRAL como

governador  do  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  foi  acertado  o  pagamento  mensal  de

R$     350.000,00 como contrapartida antecipada da “oportunidade” das obras a serem contratadas.

Os fatos foram assim descritos:

“SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, em 2007, no início do mandato do

primeiro como Governador do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em uma

reunião realizada no palácio de governo, solicitaram a ROGÉRIO NORA,

presidente da construtora ANDRADE GUTIERREZ, pagamento de propina.

O  pagamento  da  vantagem  ilícita  seria,  quando  realizado,  uma

contrapartida antecipada da empreiteira diante da “oportunidade” das obras

a  serem  contratadas  no  futuro  com  o  ente  público.  O  “adiantamento”

solicitado foram pagamentos mensais de R$ 350.000,00 até que fossem

firmados contratos com o ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Efetuar-se-ia no

futuro, segundo o acerto, o desconto da propina adiantada, calculando-se o

valor sobre o percentual de 5% do faturamento.

Em reunião  seguinte  ocorrida  na mesma época,  também no palácio  do

governo,  ROGÉRIO  NORA  -  desta  feita  acompanhado  por  ALBERTO

QUINTAES, gerente comercial da ANDRADE GUTIERREZ - compareceu a

reunião  com  SÉRGIO  CABRAL  e  WILSON  CARLOS,  o  Secretário  de

Estado  de  Governo.  Na  oportunidade,  o  governador  indicou  o  seu

7 Esse crime é assim tipificado no Código Penal:
Corrupção passiva
Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
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secretário de governo como a pessoa responsável por falar em seu nome a

respeito da operacionalização dos “compromissos”, ou seja, dinheiro pago

a título de propina.”

Após essas reuniões, houve outra reunião, já em 2009 e sob enfoque outro que não

a “oportunidade de obras a serem contratadas”,  ocasião em que novo acerto foi feito entre os

agentes  corruptores  e  o  então governo de SÉRGIO CABRAL,  agora  em razão  do  pedido  de

ingresso da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio responsável pelas obras de reforma do estádio

do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Confira-se os termos da denúncia acatados no todo

pelo juízo recorrido:

“Tempos depois, em 2009, a partir da definição da realização da Copa do

Mundo de 2014 no Brasil, diante do interesse da ANDRADE GUTIERREZ,

em regime de cartel, em realizar a obra para o estádio na sede do Rio de

Janeiro,  ROGÉRIO  NORA  procurou  SÉRGIO  CABRAL  e,  em  reunião

realizada no Palácio das Laranjeiras na qual também se fizeram presentes

WILSON CARLOS e ALBERTO QUINTAES,  manifestou o  interesse em

participar  do  consórcio  que  reformaria  o  Maracanã  para  as  partidas  do

torneio de futebol. A obra, antes mesmo da licitação, já estaria designada

por determinação do próprio Governo do Estado para um consórcio a ser

formado entre  as  empresas  ODEBRECHT e DELTA.  SÉRGIO CABRAL

aquiesceu ao pedido da ANDRADE GUTIERREZ, vinculando-o uma vez

mais à regra do pagamento de propina no percentual de 5% sobre o valor

faturado. O governador autorizou, desta feita,  que a ODEBRECHT fosse

procurada pela ANDRADE GUTIERREZ para acertar o percentual da sua

participação no consórcio, mantendo-se o quinhão anteriormente destinado

para a DELTA. CLÓVIS PRIMO, diretor de operações, acertou então com a

ODEBRECHT a participação da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio, na

cota de 21%.”

Ora, mesmo que não se entenda que as duas reuniões realizadas em 2007 tratam

de conduta de solicitação/aceitação de vantagem distintas, é certo que durante a reunião ocorrida

apenas em 2009 foi solicitado e ajustado outro pagamento de propina. Trata-se de hipótese sem

dúvidas em concurso material,  conquanto o entendimento do MM. Juízo  a quo tenha sido no
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sentido de que houve a consumação de um crime único de corrupção passiva na modalidade

“solicitar”.

 

A corroborar que as reuniões de 2007 e 2009 trataram de acertos distintos, inclusive

de  valores,  a  planilha  da  propina  da  AG à  ORCRIM de SÉRGIO CABRAL  apresentada  pelo

colaborador ALBERTO QUINTAES no bojo do acordo de leniência (planilha essa contemporânea

aos fatos, consoante perícia da PF juntada aos autos), em que foi contabilizado o pagamento total

de propina no valor de R$7.705.000,00:
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Após esses primeiros pagamentos da propina realizados entre maio de 2007 e maio

de 2008, verifica-se que entre junho de 2008 e fevereiro de 2010 não foi contabilizado nenhum

repasse da AG à ORCRIM, voltando os corruptores a fazê-lo justamente após a reunião (novo

acerto) de 2009 sobre a reforma do Maracanã, em valores significativamente maiores. Como vê-se

acima, a partir de março de 2010 foram feitos aportes maiores, de R$ 750 mil, após um longo

período sem registro de pagamentos. Assim, está absolutamente claro que na reunião ocorrida em

2009 houve nova aceitação de vantagem indevida pelos apelados. Embora esse terceiro encontro

guarde  relação  com as  reuniões  realizadas  em 2007  –  como de  resto,  com atuação  do  réu

SÉRGIO CABRAL à frente do Executivo  Estadual  do Rio  de Janeiro  –,  fica consumado,  pelo

menos na perspectiva da jurisprudência ultrapassada da qual se valeu o juízo recorrido, um novo

crime  de  corrupção  passiva,  independentemente  do  efetivo  recebimento  da  nova  vantagem

acordada.

Inclusive  em  seu  depoimento  ALBERTO  QUINTAES  esclarece  que  a  coluna

MCNA-5, constante da planilha, refere-se aos 5% de propina do Maracanã, num primeiro momento

(anos de 2007 e 2008)  pela  reforma para o PAN,  e num outro momento (2009 a 2011)  pela

reforma para a Copa do Mundo, com alterações substanciais. São fatos, solicitações e contratos

de  reforma  totalmente  diversos  e  distantes  no  tempo.  A  prevalecer  o  entendimento  do  juízo

sentenciante, se um agente público solicita propina para um particular que fará a reforma de um

imóvel,  após esse fato  ele  passaria  a  ter  carta  branca para  receber  propinas  pelas  próximas

reformas do mesmo imóvel, o que seria de todo absurdo! 

Logo, mesmo que esse Tribunal Regional Federal da 2a. Região ainda perfilhe

o mesmo entendimento jurídico sustentado na sentença (recebimentos de propina como

post factum   impunível na corrupção na modalidade “solicitar” ou “aceitar”), é, de qualquer

modo, necessária a sua reforma a fim de que, no conjunto de eventos narrados no FATO 01,

sejam  considerados  pelo  menos  dois  crimes  autônomos  de  corrupção  passiva,  na

modalidade “solicitar”, em concurso material. Neste ponto, inclusive, se a sentença for mantida

será contraditória quanto aos seus próprios fundamentos, já que cuida-se de pelos menos duas

“solicitações” de vantagens indevidas com desígnios autônomos, diversas no tempo, forma, modo

e objetivo,  não  havendo  que  se falar  em “solicitação”  como exaurimento  de  outra  solicitação

anterior, como sustentou o Juízo a quo em relação aos recebimentos sucessivos de propina.
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Ante o exposto, o MPF requer reforma da Sentença Penal Condenatória para que,

no conjunto de eventos narrados como FATO 01, considerando a solicitação de vantagem indevida

realizada  ao  menos  em  dois  contextos  fáticos  distintos,  sejam  consideradas  as  condutas

imputadas  aos  apelados  como  dois  crimes  autônomos  de  corrupção  passiva,  na  modalidade

“solicitar”, em concurso material, além dos crimes relacionados aos recebimentos da vantagem

indevida, como amplamente exposto no item 3.1 supra.

3.3)  DO CONCURSO MATERIAL  ENTRE ACERTOS DE PROPINA EM DECORRÊNCIA DE

CONTRATOS PÚBLICOS DIVERSOS

A  natureza  complexa  dos  acordos  celebrados  entre  autoridades  públicas  e

empreiteiras  responsáveis  por  grandes  obras  públicas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  impõe o

reconhecimento de múltiplos crimes de corrupção passiva.  Nos conjuntos de eventos narrados

FATO 01 e FATO 02,  o MPF descreve condutas diversas que giram em torno de acertos de

pagamentos espúrios pela empreiteira ANDRADE GUTIERREZ à chefia do Poder Executivo do

Estado do Rio de Janeiro no valor de 5% do valor faturado das contratações, em troca da prática

ou retardamento de atos de ofício, com infração de deveres funcionais, notadamente em relação à

licitação, contratação e execução, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, das

obras de: i) expansão do Metro em Copacabana, cuja obra iniciara-se no governo anterior, mas

havia recursos a serem pagos pelo Estado (dívida do governo); ii) reforma do Maracanã para os

Jogos Pan-americanos de 2007, cuja obra iniciara-se no governo anterior mas havia recursos a

serem pagos pelo Estado (dívida do governo);  iii)  construção do Mergulhão de Caxias,  cuja

obra iniciara-se no governo anterior mas havia recursos a serem pagos pelo Estado (dívida do

governo);  iv)  urbanização no Complexo de Manguinhos -  PAC Favelas;  v)  construção do

Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 01); vi) reforma do Maracanã para a Copa de 2014.

Ou  seja,  a  prefacial  acusatória,  cujos  fatos  nela  descritos  foram  considerados

incontroversos pelo juízo ora recorrido, narrou 06 contratos/obras distintos em razão dos quais

houve  acerto  de  propina  entre  a  ORCRIM de  SÉRGIO CABRAL  e  executivos  da  ANDRADE

GUTIERREZ, incluindo a taxa de oxigênio de 1% devida a HUDSON BRAGA.

A  referência  à  obra,  aos  meses  e  aos  valores  dos  pagamentos  de  propina

realizados  constam  de  planilha  com  o  título  “OPERAÇÃO  MECÂNICA”  apresentada  pelo

colaborador ALBERTO QUINTAES abaixo reproduzida:
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Conforme narrado na denúncia,  e  cujos  fatos,  repita-se,  foram reconhecidos  na

sentença, “na tabela, observa-se na coluna “CUSTO MENSAL EQUIP” os valores pagos a título de

propina. Na coluna “SALDO ACUM”, consta o montante de propina devida ao longo dos meses,

sendo que, quando os valores aparecem entre parênteses, na verdade se está diante de crédito,

considerando os adiantamentos realizados. Outras colunas fazem referência ao cálculo do valor

espúrio devido, considerando os valores faturados pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO em favor

da ANDRADE GUTIERREZ. Assim, a coluna “MCNA-5” refere-se ao Maracanã (reforma para a

Jogos Pan-americanos de 2007 e depois para Copa do Mundo de 2014), sendo o número cinco

uma referência aos 5% de propina. “MCAX-7” é referência à obra do Mergulhão de Caxias, sendo

que, neste caso, o percentual devido a título de propina era de 7%. “MCO4-5” refere-se à obra do

Metrô em Copacabana (Trecho 4 - Estação Cardeal Arcoverde), obra em relação à qual não houve

pagamento de propina pois não houve faturamento da dívida pela execução da obra. “MANG-3”

refere-se ao PAC Favelas no Complexo de Manguinhos, tendo sido saldada a propina devida pela
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execução  da obra.  “AMRJ-3”  refere-se à  obra  do  Arco  Metropolitano,  em relação  à  qual  não

chegou a ser efetivado pagamento de propina.”

Embora pouco explorada na sentença, essa Planilha foi corroborada por diversas

provas independentes e sua autenticidade testificada pela Polícia Federal no Laudo de Perícia

Criminal nº 2495/2016 (SETEC/SR/PF/PR), conforme trecho abaixo reproduzido, que comprovou

que se trata de arquivo eletrônico que sofreu sua última alteração em 29 de março de 2012, antes

mesmo do advento da Operação Lava Jato, quando os ora colaboradores da AG nem sonhavam

que seriam descobertos em suas práticas criminosas8:

Equivocou-se o magistrado prolator da sentença ora atacada porque não existe, à

evidência, unidade de ação ou conduta. Quando não há unidade de ação ou conduta, não há que

se cogitar sequer de concurso formal, quanto mais de crime único. 

No caso dos autos, tem-se pagamento de propina por dívidas de obras deixadas

por governos anteriores, bem como pagamentos de propinas por novas obras contratadas. Valer-

se da ficção de crime único em situações como a que se apresenta significa desprezar que a

multiplicidade de ação ou conduta determina a aplicação da regra do concurso material. 

8 A planilha apresentada por ALBERTO QUINTAES foi um controle contábil cujo preenchimento lhe foi determinado
por seu superior hierárquico na época, o superintendente comercial JOÃO MARCOS DA FONSECA. A planilha, criada
em computador utilizado por JOÃO MARCOS DA FONSECA, com títulos codificados diante do conteúdo ilícito,
apesar de ter sido apresentada por um colaborador, é uma prova fidedigna dos crimes de corrupção.
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Com efeito,  segundo Zaffaroni e Pierangeli,  “para que o concurso formal ocorra,

deve-se pressupor que há uma única conduta, e, para que ocorra o material, a unidade de conduta

deve ter sido descartada”9. E perceba-se que, no caso dos autos, sequer foi considerada essa

multiplicidade de crimes como em concurso formal.

Segundo  os  autores  citados,  há  pressupostos  a  serem preenchidos  para  haver

unidade de conduta.  Esta acontece ou quando há um só movimento físico,  ou então quando,

embora haja mais de um movimento físico (vários movimentos físicos), exista concomitantemente

um plano comum ou unidade de resolução (fator final)  e uma unidade de sentido de proibição

(fator normativo). Nas palavras dos autores (que tratam da matéria de unidade de conduta fora do

capítulo do concurso formal, daí a referência a um único tipo penal em alguns exemplos):  “Há

unidade de conduta quando há um plano comum na realização de vários movimentos voluntários

(‘fator final’) e, além disso, se dá o ‘fator normativo’ porque: a) integram uma conduta típica que,

eventualmente, pode cindir-se em vários movimentos (homicídio, p. ex.); b) integram uma conduta

típica  que,  necessariamente,  abarca  vários  movimentos  (extorsão,  estelionato);  integram duas

tipicidades,  em  que  a  primeira  contém  a  segunda  como  elemento  subjetivo  (homicídio  para

roubar); d) integram duas tipicidades em que a segunda é uma forma usual de exaurimento da

primeira  (falsificação  e  estelionato);  e)  configuram  a  tipicidade  de  um  delito  permanente

(sequestro); f) constituem uma unidade simbólica em tipos que devem ou podem ser preenchidos

por meios simbólicos (instigação, injúria); g) configuram um verdadeiro delito continuado.”

No caso, evidentemente, houve diferentes planos, propósitos e projetos, o que já

descarta  qualquer  pretensão  de  unicidade  da  conduta.  Foram  condutas  diferentes,  planos

diferentes, cheios de peculiaridades próprias a cada conduta, que se subsumiram a um mesmo

tipo penal. É claro que o líder da ORCRIM, SÉRGIO CABRAL, impôs no momento oportuno as

diretrizes  de  como  se  concretizariam  as  vantagens  indevidas,  quando  indicou  aos  seus

subordinados  e corruptores o tamanho da sua ganância  (veja-se as três reuniões citadas em

tópico anterior). Mas os detalhes que se renovaram e multiplicaram ao longo de dois mandatos no

Poder  Executivo  fluminense,  tais  como formas de pagamentos,  em quais  dívidas de contratos

passados deveriam incidir propinas, em quais novos contratos de obras públicas deveriam incidir

novas propinas etc, foram levados a efeito por WILSON CARLOS e HUDSON BRAGA.

9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Enrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, 2 ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, p. 729. 21/136
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Tipificar todo esse complexo contexto a um único ato de corrupção foge à técnica

penal, considerando que referidos atos delitivos foram praticados por meio de mais de uma ação,

em condições de tempo, lugar,  e maneira de execução diversas, e com desígnios autônomos,

devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material de crimes.

Nesse  sentido  já  se  manifestou  o  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  no

julgamento  da  apelação  criminal  nº  5083376-05.2014.4.04.7000,  decorrente  da  denominada

Operação Lava Jato:

“21.  Mantida  a  condenação  dos  agentes  pela  prática  dos  delitos  de

corrupção ativa e passiva,  pois demonstrado o pagamento de vantagem

indevida  a  Diretor  da  Petrobras  para  que  este,  em  razão  da  função

exercida, facilitasse as atividades do grupo criminoso, especialmente para

garantir efetividade aos ajustes existentes entre as empreiteiras.

22. Ainda que existisse um acordo prévio entre as empreiteiras, há um

novo  ato  de  corrupção  autônomo  e  independente  a  cada  contrato

celebrado, cabendo o reconhecimento do concurso material.”

(ACR 5083376-05.2014.4.04.7000 - Rel. Des. Federal João Pedro Gebran

Neto – 8ª Turma do TRF4 - por maioria - j. 23/11/206 – grifos nossos)

Ante o exposto, caso esse Tribunal Regional Federal da 2a. Região afaste o pleito

de reforma da r. sentença com base nos argumentos trazidos no item 3.1 supra, o MPF requer a

reforma da sentença recorrida a fim de que, no conjunto de eventos narrados nos FATOS 01 e 02,

sejam SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, CARLOS MIRANDA, HUDSON BRAGA e WAGNER

JORDÃO condenados por seis crimes autônomos de corrupção passiva, na modalidade “solicitar”,

um relativo a cada contrato em relação ao qual foi ajustado o pagamento de propina, em concurso

material.

3.4) DA  DOSIMETRIA  PENAL  APLICADA  AOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  PASSIVA  –

CONJUNTO DE FATOS 01 E 02.

3.4.1) DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELADO SÉRGIO CABRAL.

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
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O presente tópico visa a delimitar o inconformismo em face das penas fixadas em

cada uma das condenações do apelado SÉRGIO CABRAL pelos crimes de corrupção passiva

(Conjunto de Fatos 01 e 02). 

Como é cediço, a dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação

dos efeitos ético-sociais  da sanção e das garantias constitucionais.  A análise  dos fatores que

compõem as  circunstâncias  judiciais  deve  permitir  ao  jurisdicionado  e  à  sociedade  a  perfeita

compreensão dos motivos que conduziram o magistrado na sua conclusão.

Nessa toada, se o Estado, por intermédio do Direito Penal, busca a proteção dos

bens jurídicos mais importantes – algumas vezes cumprindo um mandado implícito ou explícito de

criminalização  –  contra  as  lesões  mais  graves,  é  intuitivo  que  no  bojo  do  Processo  Penal

tutelam-se outros direitos que não apenas os do réu. Quando a ação penal assegura uma punição

efetiva e proporcional daquele que viola um bem jurídico importante para a sociedade, tutela-se a

própria segurança da sociedade, também albergada no texto constitucional, no art. 5º,  caput, da

Constituição da República.

Assim, neste caso, em que se julga um dos maiores esquemas de corrupção já

descobertos  no País,  com o envolvimento  do ex-Governador  do Estado do Rio  de Janeiro,  a

desconsideração  de qualquer  uma de suas particularidades,  que contribuem exatamente  para

conferir aos crimes a sua magnitude deletéria, representa deixar desprotegida a sociedade que

nos cabe escudar.

Destaca-se que não foram reconhecidas algumas circunstâncias judiciais negativas

e, mesmo as reconhecidas, implicaram um pequeno aumento de pena, especialmente quando se

considera que a faixa de variação de pena da corrupção vai de 2 a 12 anos. A quantidade que

cada circunstância negativa deve aumentar a pena deve guardar proporcionalidade com essa faixa

de 10 anos de variação de pena, e não somente com o montante da pena mínima, sob pena de se

derrogar, na prática, a pena máxima e seu significado.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo frequentemente ignorado pelo

Judiciário, é o fator probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção é um crime muito

difícil de ser descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mesmo quando são provados, as
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dificuldades do processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias, de modo que

nem sempre se chega à punição. Isso torna o índice de punição extremamente baixo.

Como o  cálculo  do  custo  da  corrupção  toma  em conta  não  só  o  montante  da

punição, mas também a probabilidade de ela acontecer, devemos observar que é o valor total do

conjunto, formado por montante de punição multiplicado pela probabilidade de punição, que deve

desestimular a prática delitiva. Esse aspecto deve ser considerado à luz da suficiência da punição

preconizada pela parte final do art. 59 do Código Penal.

Tal análise não pode desconsiderar que, no Brasil, há progressão de regime após

cumprido 1/6 da pena e perdão natalino após cumprido 1/3 da pena, de modo que uma punição de

30 anos, a título de corrupção, significaria, de fato, uma punição de dez anos, já que a corrupção,

embora tenha consequências desastrosas em especial  para as camadas mais necessitadas da

sociedade, não foi alçada a crime hediondo. 

Se queremos ter um país livre de corrupção, este deve ser um crime de alto risco e

firme punição,  o que depende de uma atuação consistente do Poder Judiciário  nesse sentido,

afastando a timidez judiciária na aplicação das penas quando de casos que mereçam punição

significativa, como este ora analisado.

Conforme se verifica da sentença ora recorrida, SÉRGIO CABRAL foi condenado a

24 anos de reclusão e 672 dias-multa pelos crimes de corrupção passiva em concurso material. Ao

analisar  as circunstâncias judiciais,  a pena-base foi  majorada em 08 (oito)  anos e 04 (quatro)

meses de reclusão e 252 dias-multa, para cada um dos crimes descritos nos Conjuntos de Fatos

01 e 02.

Na  primeira  fase  da  dosimetria  penal,  foram  valoradas  negativamente  a

culpabilidade e a conduta social do ora apelado, além disso os motivos, as circunstâncias e as

consequências dos crimes foram considerados de forma desfavorável. 

Por  outro  lado,  a  personalidade  do  apelado  SÉRGIO  CABRAL  deixou  de  ser

valorada  negativamente  pelo  MM.  Juízo  a  quo,  sob  o  argumento  de  inexistirem  relatórios

psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do agente.
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A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade do

apelado  SÉRGIO  CABRAL,  o  que  autoriza  sejam  exasperadas  as  penas-bases  fixadas  na

sentença em patamar superior, para cada crime de corrupção. No mesmo sentido encontra-se o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Ementa de Acórdão a seguir parcialmente

reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente

podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,  quando

malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e

idôneos  para  exasperar  a  pena-base,  valorando  negativamente  a

personalidade do agente.  Com efeito,  ele  ostenta  7 (sete)  condenações

com  trânsito  em  julgado,  que  não  foram  utilizadas  na  avaliação  dos

antecedentes e da reincidência.

4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  a

circunstância  judicial  relativa  à  personalidade  não  depende  de  laudo

técnico,  podendo  ser  verificada  pelo  Magistrado  a  partir  de  elementos

extraídos  dos  autos,  que  demonstrem  a  acentuada  periculosidade  do

agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AREsp  864.464/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Na lição de Aníbal Bruno10, personalidade “é um todo complexo, porção herdada e

porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento

10Aníbal Bruno, Direito Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1984, v. 3, p. 154.
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humano”. Portanto, deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo,

dentre elas sua maior ou menor sensibilidade ético-social.

A  personalidade  do  ex-governador  revela  especial  grau  de  valoração  negativa.

Desde o início de sua carreira na política11,  SÉRGIO CABRAL apresentava-se como um feroz

combatente à corrupção. Além disso, afirmava ser um gestor intransigente com a incompetência e

a falta de eficiência e impessoalidade na Administração Pública12.

SÉRGIO  CABRAL,  ao  assumir  o  cargo  de  governador,  vangloriava-se  por  ter

viabilizado as obras bilionárias13, que estavam sendo realizadas no Rio de Janeiro, alegando que

elas  trariam  muitos  benefícios  para  a  sociedade,  quando,  na  verdade,  foram  utilizadas  para

financiar as atividades de uma nociva organização criminosa por ele comandada que se infiltrou no

governo do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma traição às promessas realizadas durante a

campanha eleitoral, ao se apresentar como um candidato da renovação, as práticas criminosas

perpetradas por  SÉRGIO CABRAL e seus asseclas  sepultaram as legítimas expectativas  dos

cidadãos de transformação do Estado assolado por graves mazelas.  Ao ser questionado pela

imprensa sobre irregularidades noticiadas durante a sua gestão, SÉRGIO CABRAL demonstrava

indignação,  dizia-se  aviltado  e  desrespeitado  por  tais  questionamentos,  buscando  passar  a

imagem de que estaria acima de qualquer suspeita. Trata-se de personalidade de uma pessoa

altamente manipuladora e calculista, correspondente ao perfil do chefe máximo da organização

criminosa.

Além da necessidade de se considerar negativamente a personalidade do apelado

SÉRGIO CABRAL na fase do art. 59 do CP, destaca-se que a própria valoração das circunstâncias

já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à fixação da pena base em seu máximo legal.

Não se pode olvidar que o apelado, como maior autoridade no âmbito do Estado do

Rio de Janeiro, liderou a instalação de organização criminosa na estrutura político-administrativa

do Estado, logrando desviar vultuosos recursos dos cofres públicos estaduais por longo período,

causando terríveis consequências para a população fluminense e contribuindo para o atual estado

de penúria em que se encontra o Rio de Janeiro. 

11 https://www.youtube.com/watch?v=4robfOgwwoA
12 https://www.youtube.com/watch?v=1D-Sp3yW4y4
13 https://www.youtube.com/watch?v=_0t8m0bBR48
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Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis  na situação  em exame,  mesmo que apenas as  já  reconhecidas  na r.  sentença

recorrida, a aplicação da pena-base já deveria ocorrer em seu máximo legal.

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena quanto ao apelado SÉRGIO CABRAL, para que  a pena-base para

cada um dos delitos descritos nos conjuntos de fatos 01 e 02 seja fixada no máximo previsto em

lei. 

B)  DA  APLICAÇÃO  DE  FRAÇÃO  INFERIOR  A  1/6  NA  INCIDÊNCIA  DA  AGRAVANTE

GENÉRICA  DO  ARTIGO  62,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  PENAL,  NA  SEGUNDA  FASE  DE

APLICAÇÃO DA PENA.

Como cediço, a dosimetria da pena não é uma operação matemática estruturada,

com limites prévios rígidos fixados pelo legislador,  cabendo ao Juiz no caso concreto avaliar a

circunstâncias  judiciais  e  legais  para  fixar  a  pena  de  modo  individualizado.  Desse  modo,  o

legislador  permite  que  o  julgador,  com  algum  grau  de  discricionariedade,  fixe  o  quantum de

aumento da pena a ser aplicado na primeira e segunda etapas da dosimetria penal, desde que

seja observado o princípio do livre convencimento motivado. 

Entretanto,  sem  retirar  de  modo  absoluto  a  discricionariedade  do  julgador,  os

Tribunais Superiores fixaram, em seus precedentes, parâmetros a serem seguidos, consistentes

na aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante

reconhecida e valorada. Trata-se de um critério estabelecido pela jurisprudência a fim de evitar

exasperações ou atenuações desproporcionais. 

Neste contexto, a jurisprudência exige do julgador um reforço argumentativo para

não aplicar o coeficiente de 1/6 quando da valoração das agravantes ou atenuantes, a teor da

Ementa de Acórdão a seguir reproduzida (sem destaques no original): 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
SIMPLES.  DOSIMETRIA.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. IDONEIDADE.
CONSTATADA  A  MULTIRREINCIDÊNCIA  DO  AGRAVANTE.  1.  A
dosimetria da pena do agravante foi exasperada, na primeira fase, em 1/6,
pela verificação dos maus antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois
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constatada  a  multirreincidência.  O  acórdão  não  comporta  reparos,
notadamente por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que admite, em casos de multirreincidência ou de reincidência específica, a
exasperação  da  pena  em  patamar  superior  a  1/6.  2.  Consoante  a
jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a
quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas,
deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que
é de 1/6.  Entretanto,  é admitida como razoável  a adoção de percentual
superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência
específica)  (HC  n.  258.693/SP,  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta
Turma,  DJe  28/3/2016  -  grifo  nosso).  3.  O Código  Penal  olvidou-se  de
estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados  em razão das agravantes  e das atenuantes  genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a
fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Todavia,  a  aplicação  de  fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado  no  acórdão  ora  hostilizado,  a  multirreincidência  do paciente
justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n. 390.920/SC, Ministro
Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  DJe  9/6/2017  -  grifo  nosso).  4.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1660563/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
24/08/2017)

No caso concreto, o MM. Juízo  a quo, ao fixar a pena do ora apelado SÉRGIO

CABRAL pela prática dos crimes de corrupção passiva (Conjuntos de Fatos 01 e 02), reconheceu

a incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, aumentando, porém, a pena

base em patamar inferior ao padrão indicado pela jurisprudência. Isso porque, na primeira fase da

dosimetria, o Juízo Sentenciante reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis

e majorou a pena-base dos crimes de corrupção passiva, fixando-a em 08 anos e 04 meses de

reclusão e 252 dias-multa para cada crime.

Ocorre que na segunda fase da dosimetria penal, a pena-base foi aumentada em

apenas 08 meses de reclusão para cada crime, o que resultou na fixação da pena provisória em

09 anos de reclusão e 252 dias-multa. Caso o coeficiente de 1/6 tivesse sido aplicado, a pena

provisória alcançaria o patamar de 09 anos e 07 meses de reclusão para cada crime.

Trata-se, portanto, de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

vedação à proteção deficiente, uma vez que, com a máxima vênia, não houve fundamentação

capaz de afastar a adoção do parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores para casos análogos ao

presente.  Ao revés,  na Sentença Penal  Condenatória  houve reconhecimento expresso de que
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SÉRGIO CABRAL foi  o grande líder  do esquema criminoso,  sendo o idealizador  e fiador  das

práticas corruptas.

Ante  o  exposto,  o  MPF  requer  a  reforma  da  sentença  apelada,  para  que  seja

aplicado, na dosimetria dos crimes de corrupção passiva imputados a SÉRGIO CABRAL (Conjunto

de Fatos 01 e 02), o coeficiente de 1/6 em virtude do reconhecimento da agravante do art. 62, I, do

CP, em atenção aos princípios da proporcionalidade e vedação à proteção deficiente.

C) DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 327, § 2º DO CÓDIGO PENAL. DA

INEXISTÊNCIA  DE  BIS  IN  IDEM COM  APLICAÇÃO  CONCOMITANTE  DA  AGRAVANTE

GENÉRICA DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

No  caso  concreto,  o  Juízo  a  quo ao  fixar  as  penas  definitivas  dos  crimes  de

corrupção  passiva  praticados  pelo  ex-Governador  SÉRGIO  CABRAL,  na  terceira  fase  da

dosimetria, afastou a incidência do artigo 327, § 2º do Código Penal por considerar existir  bis in

idem com a aplicação da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal.

O  entendimento,  no  entanto,  não  pode  prevalecer,  uma  vez  que  os  aludidos

dispositivos  legais  se referem a circunstâncias fáticas distintas,  razão pela  qual  sua aplicação

concomitante  não  enseja  bis  in  idem,  como  se  demonstrará  a  seguir.  De  toda  sorte,

subsidiariamente,  ainda  que  se  entenda  que  a  aplicação  concomitante  das  duas

exasperantes não é possível, deve prevalecer,   in casu  , a causa de aumento de pena prevista

no art. 327, §2º, do CP, pelo princípio da especialidade.

Como  sabido,  o  princípio  do ne  bis  in  idem no  direito  penal  refere-se  à

impossibilidade de o mesmo fato ser punido mais de uma vez, ou, especificamente no âmbito da

dosimetria,  ser  negativamente  valorado  em  mais  de  uma  oportunidade,  ainda  que  em  fases

distintas da aplicação da pena.

Conforme leciona a doutrina14, o art. 62, inciso I do CP, permite agravar a pena do

chefe do grupo criminoso, aquele que se destaca pela sua capacidade de organizar e dirigir os

demais. É a “cabeça pensante”, o homem inteligente do grupo, que tem a capacidade de conduzir

os demais ao sucesso da infração penal. Portanto, não há dúvida de que quem toma a iniciativa da

14 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. - 10. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2016.
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prática do crime, traçando a atividade dos demais agentes, urdindo toda a trama, distribuindo as

tarefas, revela a sua intensa disposição de delinquir, impondo-se a agravação de sua pena.

Assim,  havendo  a  comprovação  de  que  o  acusado  dirigia  a  ação  dos  demais

coautores impõe-se o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do CP:

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: (Redação

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos

demais agentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Conforme  descrito  na  denúncia  e  comprovado  ao  final  da  instrução  probatória,

SÉRGIO CABRAL atuou em concurso com os corréus WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA,

CARLOS MIRANDA e WAGNER JORDÃO GARCIA na solicitação e recebimento de vantagens

indevidas de executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ, consistentes nos percentuais de

5% e  1% sobre  o  valor  faturado das  contratações  realizadas  pelo  Estado  do Rio  de  Janeiro

(Conjunto de Fatos 01 e 02). 

Nesses crimes de corrupção passiva praticados em concurso de agentes, restou

demonstrado que SÉRGIO CABRAL promoveu e organizou a cooperação no crime e dirigiu as

atividades dos demais corréus, como ilustrado em gráfico inserido na denúncia:
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Note-se que, apesar da posição de SÉRGIO CABRAL como Governador de Estado

à época dos fatos, a coordenação e direção das atividades dos demais agentes não se limitou à

atuação dele  como Chefe do Poder  Executivo  Estadual,  uma vez que um dos coautores dos

crimes de corrupção, o operador financeiro CARLOS MIRANDA, é particular, ou seja, não exercia

qualquer cargo na Administração Pública Estadual ao tempo dos crimes.

A ocorrência  de  bis in  idem pressupõe a valoração,  em mais de uma etapa da

dosimetria  da  pena,  de  um  mesmo  fato  ou  circunstância  de  forma  negativa,  capaz  de

aumentar a reprimenda a ser imposta ao réu. A proibição do  bis in idem impede ainda a dupla

valoração de circunstâncias que constituem ou qualificam o crime, afastando que as elementares
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do crime sejam consideradas agravantes, atenuante ou causas de aumento ou de diminuição de

pena.

Neste  contexto,  a  agravante  genérica  do  artigo  62,  inciso  I,  do  Código  Penal

revela-se aplicável  quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a

atividade dos demais criminosos. Trata-se, portanto, de reconhecimento legal sobre a necessidade

de  impor  reprimenda  maior  àquele  que  ostenta  posição  de  liderança  na  atividade  criminosa

perante  os  demais  agentes15.  É  plenamente  possível  que um agente  lidere  a  ação de outros

agentes criminosos na prática de delitos de corrupção sem ocupar qualquer cargo eletivo,  em

comissão ou função de direção.

O Juízo a quo reconheceu que o apelado SÉRGIO CABRAL foi o grande líder do

esquema criminoso, sendo o idealizador e o principal beneficiário das práticas ilícitas. Além disso,

restou comprovado que SÉRGIO CABRAL dirigiu e organizou os demais agentes durante anos à

frente  da  organização  criminosa,  cercando-se de pessoas de sua confiança,  inclusive  amigos

íntimos e  membros de sua família.  Ressalte-se que,  mesmo após ter  deixado o cargo de

Governador do Estado do Rio de Janeiro, ele não deixou de exercer posição de liderança, o

que demonstra,  no caso concreto,  a ausência  de interdependência  entre o exercício do

cargo público e a função de líder da organização criminosa. 

Por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º do CP, assim

dispõe:

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,

embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou

função pública.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes

previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de

função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,

15 No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE EM CONCURSO
DE PESSOAS. NÚMERO MÍNIMO DE PESSOAS. INEXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A agravante
genérica do artigo 62 do Código Penal tem aplicação se reconhecido nas instâncias ordinárias que um dos participantes
teve ascendência criminosa sobre o outro bastando, para tanto, o concurso de duas ou mais pessoas. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1589549/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
03/05/2016, DJe 19/05/2016)
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sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo

poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980).

A regra do artigo 327, §2º do Código Penal prevê causa genérica de aumento de

pena para qualquer funcionário público que, ao praticar os denominados crimes funcionais, seja

ocupante de cargo em comissão ou exerça função de direção ou assessoramento.  Trata-se de

majorante aplicável a crimes praticados ainda que por um único agente, mesmo sem concurso de

pessoas, em virtude da maior gravidade daqueles que ocupam cargos comissionados ou exercem

função de chefia ou assessoramento e praticam conduta típica. O legislador sequer vinculou a

utilização do cargo comissionado ou da função de chefia à prática do fato criminoso para fins de

incidência da majorante, sendo o elemento essencial o simples fato de o acusado exercer a função

de chefia à época do cometimento do delito16.

Vale pontuar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no

sentido de admitir a incidência do artigo 327, §2º do Código Penal aos detentores de mandato

eletivo, a teor das Ementas de Acórdão a seguir reproduzidas (sem destaques no original):

Habeas  corpus.  2.  Peculato  praticado  por  agente  público  graduado
(Governador de Estado). Condenação. 3. Legalidade da dosimetria da pena
aplicada. 3.1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, motivos,
circunstâncias e consequências do crime. 3.2. Causa de aumento de pena
prevista  no  §  2º  do  art.  327  do  Código  Penal  que  se  aplica  aos
detentores  de  mandato  eletivo.  Precedentes. 3.3.  Crime
comprovadamente  praticado  de  forma  reiterada.  Caracterização  da

16 No mesmo sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 312 C/C ARTIGO
327,  §  2º,  AMBOS  DO  CPB.  PECULATO.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  CAUSA  DE  AUMENTO  DA  PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. O exercício de função
de confiança enseja a aplicação de aumento da pena em 1/3 no crime de peculato (art. 312, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do
Código  Penal).  O  elemento  essencial  da  qualificadora  é  o  fato  do  acusado  exercer  função  comissionada,
independentemente de ter ou não se utilizado dela para o cometimento do delito, eis que o legislador não determinou,
para fins de aplicação da majorante, qualquer vinculação entre a utilização da função de confiança e a realização do fato
criminoso. 2. Em se tratando de atenuante, o Código Penal Brasileiro não determina o quantum da redução da pena,
reservando o legislador ao arbítrio do Juiz, à vista das circunstâncias constantes dos autos, estabelecer o quantum a ser
diminuído da pena-base. 3. O réu, ainda que primário e de bons antecedentes, não tem direito subjetivo à fixação da
pena-base em seu mínimo legal, pois o Juiz, desde que o faça em decisão adequadamente motivada e com apoio em
elementos concretos existentes no processo, atendendo as circunstâncias judiciais definidas no art. 59 do CP, pode fixar
acima do mínimo a pena aplicada. 4. "O aumento de pena pela continuidade delitiva (art. 71 - CP) deve, em princípio,
ser  praticado de forma compatível  com a dosimetria  da pena privativa de liberdade que lhe serve  de base,  não se
justificando a opção pelo incremento máximo (2/3)  quando a pena-base foi  posta no mínimo, ou em patamar dele
aproximado."  (ACR 1998.38.01.0048617-MG, relator  Des.  Federal  Olindo Menezes,  in  DJ  08/08/2003,  p.  106.)  5.
Apelações parcialmente providas. (APELAÇÃO 00281406420004013400, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO
MENEZES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:27/10/2006 PAGINA:37.) 

Folha 37 de 194

JFRJ
Fls 8513

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). 4. Impossibilidade, no caso,
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pois
o  quantum de pena aplicado  (acima de 4  anos)  já  afasta  os  requisitos
objetivos dos arts. 44, inciso I, e 33, § 2º, alínea c, todos do Código Penal.
5.  Constrangimento  ilegal  inexistente.  Ordem  denegada.  (HC  130389,
Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em
20/09/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-210  DIVULG  30-09-2016
PUBLIC 03-10-2016)

INQUÉRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E
DISPENSA  ILEGAL  DE  LICITAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  DO  DELITO
DEFINIDO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL.
CRIME  PRATICADO  POR  GOVERNADOR  DE  ESTADO.  CAUSA  DE
AUMENTO  DO  ART.  327,  §  2º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  INCIDÊNCIA.
CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  EXERCE  FUNÇÃO  DE  DIREÇÃO.
QUESTÃO  PREJUDICIAL  REJEITADA.  DENÚNCIA.  INDÍCIOS  DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS MEDIANTE DISPENSA DE
LICITAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL  E  RESULTADO  DE  AUDITORIA  QUE
INDICAM A EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO.  DENÚNCIA RECEBIDA.  1.  O
Governador do Estado, nas hipóteses em que comete o delito de peculato,
incide na causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do Código
Penal,  porquanto o Chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição
Federal, exerce o cargo de direção da Administração Pública, exegese que
não configura analogia in malam partem, tampouco interpretação extensiva
da norma penal,  mas, antes, compreensiva do texto. 2. “A exclusão,  do
âmbito normativo da alusão da regra penal a 'função de direção', da chefia
do Poder Executivo, briga com o próprio texto constitucional, quando nele,
no art.  84,  II,  se atribui  ao Presidente da República  o exercício,  com o
auxílio  dos  Ministros  de  Estado,  da  direção  superior  da  Administração
Pública, que, obviamente, faz do exercício da Presidência da República e,
portanto, do exercício do Poder Executivo dos Estados e dos Municípios, o
desempenho de uma 'função de direção'" (INQ. 1.769/DF, Rel. Min. Carlos
Velloso,  Pleno,  DJ  03.06.2005,  excerto  do  voto  proferido  pelo  Ministro
Sepúlveda Pertence no leading case sobre a matéria). Consectariamente,
não  é  possível  excluir  da  expressão  "função  de  direção  de  órgão  da
administração direta" o detentor do cargo de Governador do Estado, cuja
função  não  é  somente  política,  mas  também  executiva,  de  dirigir  a
administração pública estadual. 3.  As expressões "cargo em comissão" e
"função de direção ou assessoramento" são distintas, incluindo-se, nesta
última expressão, todos os servidores públicos a cujo cargo seja atribuída a
função de chefia como dever de ofício. 4. Os indícios materiais patentes
nos  autos,  no  sentido  de  que  o  denunciado,  juntamente  com  outros
acusados  em  relação  aos  quais  o  feito  foi  desmembrado,  dispensou
licitação referente a Convênio por ele celebrado com o Ministério da Saúde,
praticando, em tese, crime de peculato, por meio do superfaturamento dos
preços  de  equipamentos  e  materiais  adquiridos,  recomendam  o
recebimento da denúncia, posto apta a peça acusatória inicial. 5. Extinção
da  punibilidade  do crime de  dispensa  ilegal  de licitação  (art.  89  da Lei
8.666/93),  tendo em vista a prescrição.  6.  Denúncia recebida quanto ao
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crime de peculato. (Inq 2606, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 04/09/2014,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-
11-2014 PUBLIC 12-11-2014 REPUBLICAÇÃO: DJe-236 DIVULG 01-12-
2014 PUBLIC 02-12-2014)

Forçoso concluir que as hipóteses de incidência da agravante genérica do art. 62,

inciso I, CP e da causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, CP, são absolutamente distintas:

uma se refere à posição do autor do crime em caso de concurso de agentes e outra à função

desempenhada pelo funcionário público nos crimes contra a administração pública.

No caso concreto, a incidência dessas exasperantes se referem a circunstâncias

fáticas diversas. A aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP, se justifica em razão de o

acusado SÉRGIO CABRAL ter atuado no papel de proeminência e desempenhado conduta de

liderança  em  relação  aos  demais  coautores  dos  crimes  de  corrupção:  WILSON  CARLOS,

HUDSON BRAGA, WAGNER JORDÃO e CARLOS MIRANDA, sendo certo que esse último não

desempenhava nenhum cargo na Administração Pública Estadual. 

A seu turno, a majorante do art. 327, § 2º, CP, exige que seja punido com maior

rigor aquele que ocupa função de direção na Administração Pública direta e pratica os crimes

previstos no capítulo I, do título XI do Código Penal, como é o caso do Governador de Estado que

incorre em crimes de corrupção passiva.

Perfeitamente aplicáveis à espécie, portanto, a agravante do art. 62, I, do CP e a

causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP, sem que com isso se incorra em bis in

idem, já que são distintos os fatos que ensejam a aplicação de cada uma delas.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que  seja  reconhecida,  na  dosimetria  dos  crimes  de  corrupção  passiva  imputados  a  SÉRGIO

CABRAL (Conjunto de Fatos 01 e 02), a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do

CP, em conjunto com a agravante do art. 62, I, do CP, tendo em vista que as circunstâncias fáticas

que as justificam são distintas e, por tal razão, não configuram bis in idem.

De toda sorte,  pelo princípio da eventualidade,  caso esse Colendo Tribunal  não

acolha o entendimento acima, a sentença merece ser reformada para que prevaleça, na dosimetria

dos crimes de corrupção passiva praticados pelo sentenciado SÉRGIO CABRAL (Conjunto de
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Fatos 01 e 02), a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2º, do CP, uma vez que se

trata de norma especial em relação ao art. 62, I, do CP.

3.4.2) DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELADO WILSON CARLOS

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

Quanto  à  primeira  fase de aplicação  da pena  relativa  aos crimes de corrupção

passiva (Conjunto de Fatos 01 e 02), merece ser negativamente valorada a personalidade do ora

apelado  WILSON  CARLOS,  circunstância  que  foi  desconsiderada  pelo  douto  magistrado

sentenciante, ao argumento de inexistirem relatórios psicossociais que autorizem tal valoração. 

O entendimento, data venia, merece reforma.

A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade do

réu, o que autoriza sejam exasperadas as penas-bases fixadas na sentença em 6 anos e 6 meses

de reclusão e 180 dias-multa, para cada crime de corrupção.

Com efeito, as provas dos autos demonstraram a prática sistemática de corrupção

passiva por WILSON CARLOS, então Secretário Estadual de Governo, conforme expressamente

consignado na sentença, às fls. 8212.

Segundo narrado na denúncia e comprovado ao longo da instrução criminal, o réu

participou  de inúmeras reuniões  com executivos  da ANDRADE GUTIERREZ nas quais  foram

solicitados pagamentos de vantagens indevidas, inicialmente fixadas em R$350.000,00 por mês,

passando em seguida para os famigerados percentuais de valores faturados nos contratos com a

empreiteira  (5% e  1%).  As  práticas  criminosas  se  iniciaram  logo  no  começo  do  mandato  de

SÉRGIO CABRAL, em janeiro de 2007, e se perpetuaram ao menos até o ano de 2011, tendo sido

identificadas 24 condutas em relação ao Conjunto  de Fatos 01 e 25 condutas em relação ao

Conjunto de Fatos 02.

Esse cenário permite concluir, extreme de dúvidas, pela absoluta falta de apreço

por regras éticas por parte de WILSON CARLOS, sendo certo que esse caráter negativo de sua
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personalidade contribuiu sobremaneira para a maior gravidade dos atos de corrupção passiva a

ele imputados e denotam a sua predisposição para prática de crimes dessa natureza.

Assim,  a  despeito  da falta  de produção  de relatórios  psicossociais,  a  valoração

negativa da personalidade do réu na forma do art. 59 do CP se mostra plenamente possível com a

aferição  dos  elementos  constantes  nos  autos.  Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior

Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente

podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,  quando

malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e

idôneos  para  exasperar  a  pena-base,  valorando  negativamente  a

personalidade do agente.  Com efeito,  ele  ostenta  7 (sete)  condenações

com  trânsito  em  julgado,  que  não  foram  utilizadas  na  avaliação  dos

antecedentes e da reincidência.

4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  a

circunstância  judicial  relativa  à  personalidade  não  depende  de  laudo

técnico,  podendo  ser  verificada  pelo  Magistrado  a  partir  de  elementos

extraídos  dos  autos,  que  demonstrem  a  acentuada  periculosidade  do

agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AREsp  864.464/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)
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Além da necessidade de se considerar negativamente a personalidade do apelado

WILSON  CARLOS  na  fase  do  art.  59  do  CP,  destaca-se  que  a  própria  valoração  das

circunstâncias já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à fixação da pena base em seu

máximo legal.

Não se pode olvidar que o apelado contribuiu amplamente para a instalação de

organização criminosa na estrutura político-administrativa do Estado, logrando desviar vultuosos

recursos dos cofres públicos estaduais por longo período, causando terríveis consequências para

a população fluminense e contribuindo para o atual estado de penúria em que se encontra o Rio

de Janeiro. 

Assim, além da necessidade de se considerar negativamente a personalidade do

apelado WILSON CARLOS na fase do art. 59 do CP, destaca-se que a própria valoração das

circunstâncias já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à fixação da pena em patamar

superior ao adotado pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença quanto à

primeira fase da dosimetria da pena quanto ao apelado WILSON CARLOS de modo a exasperar

as penas-bases dos crimes de corrupção passiva (Conjunto de Fatos 01 e 02).

B)  DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE  GENÉRICA DO ARTIGO  62,  INCISO I,  DO CÓDIGO

PENAL.

Ao apelado WILSON CARLOS foram imputados os crimes de corrupção passiva por

24 vezes (Conjunto de Fatos 01) e por 25 vezes ( Conjunto de Fatos 02), em razão da solicitação e

recebimento de vantagens indevidas ofertadas por representantes da ANDRADE GUTIERREZ.

Em sede de Alegações Finais, o MPF requereu, na segunda fase de aplicação da

pena, o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 62, I, do Código Penal, uma vez

que WILSON CARLOS exercia função de destaque na organização criminal, sendo o responsável

pela promoção e organização do núcleo criminoso instalado na Administração Pública estadual ao

lado de SÉRGIO CABRAL, dirigindo e coordenando as atividades dos demais agentes públicos e

intermediação a relação com empresários quanto ao pagamento de propina.
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Entretanto, o MM. Juízo a quo, na segunda fase de cálculo da pena, considerou não

haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e fixou a pena provisória de 6 (seis) anos e 6 (seis)

meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa para cada um dos crimes descritos nos

Conjuntos de Fatos 01 e 02.

Dessa forma, o juízo sentenciante deixou de aferir, na segunda fase da dosimetria

penal, a incidência, no caso concreto, da agravante genérica do concurso de pessoas, prevista no

art. 62, inciso I, do Código Penal, verbis (destaques nossos):

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade

dos demais agentes; 

II - coage ou induz outrem à execução material do crime; 

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade

ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; 

IV - executa o crime, ou nele participa,  mediante paga ou promessa de

recompensa.

A prova produzida demonstrou que WILSON CARLOS tinha a função de solicitar e

também gerenciar os atos de ofício que deveriam ser corrompidos com esse dinheiro. Conforme

reconhecido pelo MM. Juízo  a quo,  “as declarações prestadas pelos colaboradores ROGÉRIO

NORA DE SÁ, ex-presidente da ANDRADE GUTIERREZ, e CLÓVIS PRIMO, então Diretor  de

Obras, confirmadas em juízo, deixam clara a solicitação de vantagem indevida, ora por SERGIO

CABRAL, diretamente, ora por WILSON CARLOS, secretário de governo de CABRAL”.

No mesmo sentido, segundo o MM. Juízo sentenciante, o corréu HUDSON BRAGA

reconheceu, em seu interrogatório judicial, “o acerto (solicitação) da propina diretamente com o

Sr. ALBERTO  QUINTAES,  relativamente  à  obra  de  Manguinhos  (PAC  FAVELAS),  fazendo  a

ressalva que não foi o instituidor da prática ilícita, e que tal esquema ilícito de arrecadação de

propinas lhe fora transmitido pelo corréu WILSON CARLOS”.

A circunstância de o apelado SÉRGIO CABRAL ser o grande líder do esquema

criminoso e o mentor do sistema de cobrança de propinas não é capaz de afastar a incidência da

Folha 43 de 194

JFRJ
Fls 8519

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

agravante genérica do artigo 62, inciso I, do CP à pena imposta ao apelado WILSON CARLOS em

razão da prática dos crimes de corrupção passiva (Conjunto de Fatos 01 e 02).

Isso porque em esquemas criminosos de maior grandeza, como o presente, em que

são arrecadados ilicitamente milhares de reais com a utilização de diversas pessoas interpostas, é

impossível que o grande líder da organização criminosa centralize em si integralmente a direção

da atividade dos demais agentes comandados. Neste contexto, mesmo sem perder o comando

central do esquema de arrecadação de propina, SÉRGIO CABRAL delegou parte da direção da

atividade  ilícita  a  WILSON CARLOS,  o  qual  por  sua vez  ficou  responsável  por  coordenar  os

executivos  da ANDRADE GUTIERREZ (que compunham o núcleo  econômico do esquema)  e

alguns agentes que compunham o núcleo financeiro operacional, tais como CARLOS MIRANDA e

CARLOS BEZERRA, além do corréu HUDSON BRAGA quanto à solicitação da taxa de oxigênio.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que seja reconhecida a incidência da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal ao

apelado WILSON CARLOS, de modo a exasperar  as penas dos crimes de corrupção passiva

(Conjunto de Fatos 01 e 02).

Em relação à possibilidade de aplicação de tal agravante e a ausência de bis in

idem quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 327 § 2º do Código Penal, para evitar

repetição, remete-se ao exposto no item 3.4.1-C supra, restando evidente que a agravante e a

causa de aumento citadas podem ser aplicadas de forma autônoma e por fatos distintos, como se

verifica em relação ao apelado WILSON CARLOS. 

3.4.3) DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELADO HUDSON BRAGA

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

Conforme se verifica da sentença ora recorrida, HUDSON BRAGA foi condenado à

pena de 10 (dez)  anos de reclusão  e  300 (trezentos)  dias-multa,  ao valor  unitário  de 1  (um)

salário-mínimo, pela prática do crime de corrupção passiva previsto no artigo 317, § 1º, do Código

Penal.
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Quanto à valoração das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do

Código Penal, em relação ao apelado HUDSON BRAGA, o d. Juízo a quo fixou a pena-base em 6

(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pugnando o MPF pela

reavaliação de tais critérios.

Na sentença ora combatida, a personalidade do apelado HUDSON BRAGA não foi

considerada uma circunstância negativa. No entanto, essa conclusão merece reparos.

O vetor referente à personalidade do apelado é demasiadamente negativo, uma vez

que o contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de apreço por regras éticas por parte de

HUDSON  BRAGA.  Ademais,  este  possui  excelente  formação  acadêmica  e  qualificação,  com

discernimento acima do homem médio. Tinha plenas condições, portanto, de não apenas perceber

a gravidade de suas condutas como também de recusar o seu envolvimento em tais  práticas

ilícitas. Não obstante, usou sua formação e conhecimento para produzir males sociais.

Ainda no que concerne à personalidade do agente, é extremamente reprovável a

voracidade com a qual  o acusado HUDSON BRAGA fazia a cobrança dos valores a título de

propina, circunstância que resta nítida no teor da mensagem eletrônica colacionada às fls. 130 da

denúncia, intitulada “Caixinha”, na qual o apelado pressiona os seus subordinados a respeito da

pontualidade na arrecadação dos valores espúrios.

Afigura-se  inexistente  a  consciência  social,  assim  como irrefutável  a  má índole

daquele  que,  de  maneira  recorrente  e  significativa,  desvia  dinheiro  público  com  vistas  ao

enriquecimento  próprio  e  de  terceiros  ou  contribui  por  longo  período  para  essas  práticas

criminosas, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da circunstância em questão.

Oportuno salientar que, ao operar a dosimetria quanto à pena fixada a HUDSON

BRAGA  pela  prática  do  crime  de  corrupção  passiva,  o  d.  Magistrado  ponderou  que  sua

culpabilidade era elevada (fls. 8267/8298):

“O  condenado  HUDSON  BRAGA  foi  um  importante  articulador  nos

esquemas ilícitos coordenados pelo apenado Sérgio Cabral, que foi grande

fiador das práticas corruptas tratadas nestes autos. Vendeu a empresários,

juntamente com Sérgio Cabral, a confiança que depositada pelos cidadãos
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do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ao  projeto  de  poder  do  qual  participava

ativamente, razão pela qual a sua culpabilidade,  maior do que a de um

corrupto qualquer, é elevada.”

Somam-se à culpabilidade e à personalidade as consequências dos crimes,

que, apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o

Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, haja vista em todas as obras foram

gastos pelos cofres públicos valores muito superiores aos inicialmente contratados, valendo citar,

como  exemplo,  as  obras  de  reforma  do  Maracanã  para  a  Copa  de  2014,  as  quais  foram

contratadas  por  R$  705.589.143,72,  tendo  efetivamente  custado,  após  aditivos  e  reajustes,

aproximadamente R$ 1.080.647.797,00.

Os motivos dos crimes também são bastante reprováveis pois ao longo da instrução

restou evidenciado ter o apelado agido com ganância desenfreada, cobrando a famigerada “taxa

de  oxigênio”  no  valor  de  1%  de  todos  os  contratos  da  Secretaria  de  Obras,  mesmo  tendo

conhecimento da cobrança de 5% pelo próprio Governador SÉRGIO CABRAL.

Do mesmo modo, as circunstâncias dos crimes se revelam altamente negativas,

haja vista que as práticas delituosas se iniciaram logo no começo do primeiro mandato de SÉRGIO

CABRAL como Governador, em 2007, sendo certo que HUDSON BRAGA utilizava o seu próprio

gabinete  na  Secretaria  de  Obras  para  solicitar  o  pagamento  de  propina  e  indicar  WAGNER

JORDÃO como a pessoa encarregada de recolher os “projetos” com os empresários. A solicitação

de vantagens indevidas atreladas aos valores a serem gastos com obras de grande importância

para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil (tanto é que receberam vultosos investimentos

federais), relacionadas à expansão do metro em Copacabana, reforma do Maracanã para os jogos

Pan-americanos  de  2007,  construção  de  Mergulhão  de  Caxias,  urbanização  no Complexo  de

Manguinhos – PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano e reforma do Maracanã para a

Copa de 2014 também se afigura fortemente reprovável.

Assim, além da necessidade de se considerar negativamente a personalidade do

apelado HUDSON BRAGA na fase do art.  59 do CP, destaca-se que a própria valoração das

circunstâncias apontadas nesta peça e as já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à

fixação da pena em patamar superior ao adotado pelo Juízo a quo.

Folha 46 de 194

JFRJ
Fls 8522

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis na

situação em exame, o MPF requer a reforma da sentença quanto à primeira fase da dosimetria da

pena  quanto  ao  apelado  HUDSON  BRAGA  de  modo  a  exasperar  a  pena-base  do  crime  de

corrupção passiva pelo qual foi condenado.

B) DA NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “d”, DO

CÓDIGO PENAL. DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

Merece reforma a r. sentença apelada também quanto à aplicação da atenuante

prevista  no  artigo  65,  III,  “d”,  Código  Penal  (confissão  espontânea)  em  relação  ao  apelado

HUDSON BRAGA, por este ter reconhecido a cobrança da famigerada “taxa de oxigênio”.

No caso concreto, a cobrança do valor de 1% de todos os contratos da Secretaria

de Obras por  HUDSON BRAGA,  além da cobrança de 5% pelo  próprio Governador  SÉRGIO

CABRAL,  já  se  encontravam  comprovadas  por  sólido  quadro  probatório  consistente  em

informações decorrentes de colaborações, prova testemunhal e documental.

Nesse ponto, oportuno destacar o depoimento de Alberto Quintaes de 15/03/2017

às 09:00h (aprox. 16’20’’) e a planilha acostada à fl. 1361:

“AQ – A um determinado tempo do, não tô com a planilha aqui, mas em

2007/2008, acho que 2008, quando as obras começaram, o dr. WILSON

CARLOS solicitou que fosse pagado a ele 1% de todas as medições da

obra de Manguinhos.

PR – Além dos 5% que o senhor já pagava?

AQ – Não. Isso era uma coisa que era pra ser deduzido. Tanto que tem

uma coluna lateral pra deduzir isso… não sei porque mas ficou conhecido

como “Oxigênio”  O2 (…)  Não  era  entregue  pro  HUDSON  BRAGA,  era

entregue  pra  um  portador  dele  (…)  WAGNER  (…)  Pelos  jornais  eu

reconheço que é o WAGNER JORDÃO.

PR – E como que eram esses pagamentos para o WAGNER JORDÃO?

AQ – Era em espécie. Eu não fiz a maioria desses pagamentos, quem fez

foi  outra  pessoa,  mas  era  entregue  em  espécie  para  ele.  Sempre  pro
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WAGNER  (…)  Pelo  que  me  consta.  Acho  que  foram  24  pagamentos

desses se não me engano. Algumas vezes eu entreguei. Na rua. Perto ali

do prédio onde eles ficavam no Banerjão e outras vezes quem fez foi o

funcionário da empresa.

PR  –  O  senhor  HUDSON  BRAGA  chegou  a  cobrar  também  pelo

pagamento desse 1% dele?

AQ – Sim. Quando a gente atrasava, ficava muito tempo sem pagar, ele

cobrava  (…)  sempre  sozinho,  ele  cobrava:  tá  atrasado!  E  tudo  mais.

WAGNER também ligava pra mim ou pro Rafael, cobrando.

PR – Essa questão da Taxa de O2, o senhor se lembra, mais ou menos, o

período que foi pago?

AQ – Pelo que eu me lembro começou em 2008 e foi pago em 24 vezes.”

Esse  depoimento  foi  confirmado,  ainda,  pela  testemunha  Rafael  de  Azevedo

Campello em seu depoimento de 15/03/2017.

A esses depoimentos somam-se o e-mail que consta da denúncia oferecida, no qual

Alex  Sardinha  –  por  mais  uma empreiteira,  desta  vez  a  Oriente,  presta  contas  da  propina  a

WAGNER JORDÃO, e, ainda o material apreendido na casa do próprio Alex Sardinha (Relatório

de  Análise  de  Material  Apreendido  nº  019/2017/DPF),  que  traz  planilha  com  indicações  de

pagamento da taxa de oxigênio (O2) a HUDSON BRAGA (HB).

Ademais,  na  residência  de  JOSÉ ORLANDO,  na  cidade  de  Volta  Redonda/RJ,

também  foram  apreendidos  diversos  documentos  que  demonstram  de  modo  inequívoco  a

cobrança  e  recebimento  de  valores  referentes  à  “taxa  de  oxigênio”  pelo  Secretário  de  Obras

HUDSON BRAGA.

Dessa forma, ainda que tenha admitido em seu interrogatório do dia 02/05/2017 a

cobrança da “taxa de oxigênio”, certo é que o ato de corrupção em tela encontra-se sobejamente

demonstrado por diversas provas de origens distintas, evidenciando que a confissão não se deu

de forma espontânea, ocorrendo, na realidade, em decorrência do elevado volume de provas em

seu desfavor, que praticamente impedia uma defesa pela negativa dos fatos. Em casos como este,

em que o conjunto probatório já demonstrava suficientemente a prática delitiva,  a confissão não

tem condão de atenuar a pena (grifou-se):
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"HABEAS  CORPUS"  -  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DE

CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  E  DECLARAÇÃO  DA  EXTINÇÃO  DA

PUNIBILIDADE  -  IMPOSSIBILIDADE  -  NECESSIDADE  DE  EXAME

APROFUNDADO DE PROVAS - ORDEM DENEGADA.

1. Paciente condenado por estelionato contra a Previdência Social.

2. Habeas corpus destinado a viabilizar o reconhecimento da atenuante da

confissão e a declaração da extinção da punibilidade como conseqüência da

redução da pena.

3. Embora o Código Penal já não exija, como em sua antiga redação, que

a confissão se refira a crime cuja autoria seja ignorada, ou o próprio

crime o seja, de tal maneira que houvesse um salutar arrependimento, a

referida atenuante não pode ser reconhecida para fins de aplicação da

pena se não for prestada em um ambiente de sinceridade, de boa-fé, de

saudável  colaboração com a  Justiça ou com a  autoridade policial.  A

confissão deve  revelar,  sim,  um arrependimento de quem a faz,  uma

vontade  de  realmente  emendar-se,  de  colaborar  com  a  autoridade

judiciária.  Somente  nesta  perspectiva  a  confissão  deve  valer  como

atenuante. Precedentes do Supremo Tribunal  Federal  (HC 76.938/RJ e

65.286/PR).

4. Se o réu confessa porque diante dele existe uma carga probatória tão

grande  que  ele  acaba  insultando  a  inteligência  do  julgador  ou  do

delegado em negar a autoria delitiva que lhe é imputada, ou seja, existe

uma carga probatória tão grande para ele que não tem outro caminho a

não ser aceitar que é o autor da infração, a confissão não tem valor de

atenuar a pena porque outra alternativa lógica a pessoa não teria a não

ser confessar.

5.  Em sede de habeas corpus não é  possível  valorar  outros aspectos  da

confissão do paciente além daqueles formais. Portanto, não é possível aferir

se a confissão foi espontânea; perante qual autoridade teria sido realizada;

em qual fase da persecução penal; possibilidade de agir de outra forma, entre

outros fatores. Assim, a avaliação das circunstâncias nas quais a confissão foi

prestada é matéria que demanda dilação probatória por ensejar análise mais

aprofundada das provas.

6. Ordem denegada (TRF3, HC 14903/SP, 1ª T., Rel. Juiz Ferreira da Rocha,

Rel. p/ acórdão Juiz Johonsom di Salvo, maioria, j. em 11/5/2004, pub. DJ

5/10/2004, p. 407).
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Ademais,  HUDSON  BRAGA  imputa  a  autoria  do  delito  a  terceiro,

afirmando que não teria estabelecido a cobrança da propina em tela:

“HUDSON – Os maiores programas em convênio com o Governo Federal

era  da  Secretaria  de  Obras,  mas  nós  tínhamos  grandes  obras  feitas

diretamente pelas vinculadas.

(…) 

Juiz  – Em relação ao senhor especificamente,  fala-se de uma chamada

Taxa de O2, que seria uma propina de 1% do valor dos contratos que, em

princípio  seria  cobrada e administrada pelo senhor,  também com outras

pessoas no apoio. Isso é verdade?

HUDSON – É verdade sim excelência, só preciso esclarecer que conforme

eu disse, eu sou um técnico, não fui eu que criei isso.”

Oportuno salientar que a própria sentença reconhece que a tese sustentada por

HUDSON  BRAGA  em  seu  interrogatório  não  corresponde  à  realidade  dos  fatos  apurados

(fl. 8227):

“Os demais  elementos de prova acostados autos,  que dizem respeito a

empresas  que  não  são  objeto  da  presente  ação  penal  (e-mail  de  Alex

Sardinha  Reis,  da  Oriente  Construção  Civil,  Relatório  de  Material

Apreendido  nº  015/2017/DPF),  confirmam  a  prática  sistemática  da

cobrança da famigerada “Taxa de Oxigênio” por HUDSON BRAGA, o que

rechaça  sua  tese sustentada  em interrogatório  de que  os  valores  eram

destinados para o melhoramento de salários de pessoal. Em resumo, era

autêntica propina paga em seu benefício”.

A confissão qualificada (ou confissão parcial) acontece quando o agente confessa a

autoria do fato, mas nega parte da imputação ou invoca alguma excludente da ilicitude ou da

culpabilidade. Esta postura do agente afasta a incidência da atenuante de confissão espontânea

prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do CP.

Folha 50 de 194

JFRJ
Fls 8526

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

Nesse sentido encontra-se o entendimento jurisprudencial, a teor das Ementas de

Acórdãos a seguir reproduzidas, com destaques nossos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. JÚRI.  HOMICÍDIO QUALIFICADO

POR MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA DA

VÍTIMA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  QUANTUM

DE  AUMENTO.  NÃO  ESPECIFICAÇÃO  NO  CÓDIGO  PENAL.

DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE

ILEGALIDADE.  MAUS  ANTECEDENTES.  CONSIDERAÇÃO  DE  FATO

PRATICADO  ANTES,  MAS  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO  APÓS  O

CRIME DEBATIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E

CONDUTA  SOCIAL.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.  ATENUANTE  DA

CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  ORDEM  DE

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao

individualizar  a  pena,  examinar  com acuidade  os  elementos  que  dizem

respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda

que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente,

quando  considerar  desfavoráveis  as  circunstâncias  judiciais,  deve  o

magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância

dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição

da República.  2. Inexistindo patente ilegalidade na análise do art.  59 do

Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência

do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito

ao  prudente  arbítrio  do  juiz,  não  havendo  como  proceder  ao  seu

redimensionamento  na  via  augusta  do  habeas  corpus.  Precedentes.  3.

Segundo entendimento desta Corte, a condenação por crime anterior, cujo

trânsito  em  julgado  ocorreu  após  a  nova  prática  delitiva,  embora  não

caracterize a reincidência,  constitui  maus antecedentes.  4. Não havendo

elementos suficientes para a aferição da personalidade e da conduta social

do agente, mostra-se inidônea sua valoração negativa a fim de justificar o

aumento da pena-base.  5. A confissão qualificada,  na qual  o agente

agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes,

não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista

no art. 65, inciso III,  alínea d, do Código Penal.  6. Ordem de habeas
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corpus  parcialmente  concedida  para  redimensionar  a  pena  imposta  ao

Paciente,  fixando-a  em  15  (quinze)  anos  de  reclusão,  nos  termos

explicitados no voto, mantida, no mais, a condenação. (HC 201101522497,

LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/07/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  OFENSA  AO

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-

BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL  TENDO  EM  CONSIDERAÇÃO  OS

ELEMENTOS  DO  ART.  59  DO  CP.  CONFISSÃO  QUALIFICADA.

IMPEDIMENTO  AO  RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA

CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO

REGIMENTAL IMPROVIDO. (…)  2. Não padece de ilegalidade a decisão

que fixa a pena-base acima do mínimo legal, com base em fundamentação

sólida,  à  luz  de  elementos  que  demonstrem  a  alta  reprovabilidade  da

conduta  do  réu  e  a  presença  de  maus  antecedentes  criminais,

especialmente  a  reincidência.  3.  Nos  termos  da  jurisprudência  do

Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  chamada  "confissão  qualificada"

impede a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo

regimental  improvido.  (AGRESP  201300001077,  CAMPOS  MARQUES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), STJ - QUINTA TURMA,

DJE DATA:21/05/2013)

Registre-se que, quando interrogado,  HUDSON BRAGA se recusou a responder

algumas das perguntas que lhe foram formuladas,  escolhendo as indagações que responderia

naquele  momento,  ocultando,  portanto,  diversas  informações  relativas  às  práticas  delituosas

imputadas na presente ação penal,  o que, mais uma vez, afasta a aplicação da atenuante em

questão. 

Diante de tal quadro, o MPF requer a reforma da sentença no aludido aspecto para

afastar a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, Código Penal, eis que, além de se

tratar  de  hipótese  de  confissão  qualificada,  as  declarações  do  apelado  não  influenciaram

diretamente  na  formação  do  julgador,  diante  de  farto  conjunto  probatório  que  demonstra

suficientemente a prática do delito, e que permitiu inclusive ao Juízo apontar partes da confissão

que não correspondem à realidade. Caso assim não entenda este Tribunal, este órgão ministerial
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requer que a redução na pena base do apelado em razão da confissão seja de apenas 2 meses,

em razão da diminuta utilidade da confissão para a condenação pelos crimes imputados.

3.4.4)  DA  DOSIMETRIA  DA  PENA  APLICADA  AO  APELADO  CARLOS  MIRANDA.  DA

INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO

PENAL.

Nos termos da sentença ora recorrida, CARLOS MIRANDA foi condenado à pena

de  6  (seis)  anos  de  reclusão  e  160  (cento  e  sessenta)  dias-multa  pela  prática  do  crime de

corrupção passiva descrito na denúncia como Conjunto de Fatos 01. 

Entretanto,  o  MM.  Juízo  a  quo não  considerou  a  incidência  de  agravantes  na

segunda fase da dosimetria da pena, conquanto tenha reconhecido que o ora apelado CARLOS

MIRANDA  participou  do  crime  mediante  pagamento.  Faz  oportuno  transcrever  trechos  da

Sentença neste ponto (sem destaques no original):

“Em relação ao réu CARLOS MIRANDA está provado que coube a ele o

recebimento  da  propina  paga  pela  ANDRADE  GUTIERREZ,  como

declarado pelos colaboradores.  São muitos os depoimentos colhidos em

Juízo nesse sentido.

Em  que  pese  não  ser  funcionário  público  para  fins  penais,  CARLOS

MIRANDA  responde  como  partícipe  do  crime  de  corrupção  passiva

praticado por SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS, na forma do artigo

29 e artigo 30 do Código Penal.

CARLOS MIRANDA recebia os valores da vantagem indevida e repassava

para os demais componentes da organização criminosa,   também ficando

com parte  do  numerário.  Inclusive,  gerenciando  os  valores,  conforme

destacado pelo réu LUIZ CARLOS BEZERRA que afirmou que prestava

conta dos valores a MIRANDA.”

Dessa forma, o juízo sentenciante deixou de aplicar,  na segunda fase da

dosimetria penal, a incidência, no caso concreto, da agravante genérica do concurso de pessoas,

prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal, verbis (destaques nossos):
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Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos

demais agentes; 

II - coage ou induz outrem à execução material do crime; 

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade

ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; 

IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de

recompensa.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença,

para que seja reconhecida a incidência da agravante genérica do artigo 62, inciso IV, do Código

Penal,  ao  apelado  CARLOS MIRANDA de modo a  exasperar  a  pena  do crime de  corrupção

passiva (Conjunto de Fatos 01).

3.4.5) DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELADO WAGNER JORDÃO

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

Nos termos da sentença ora recorrida, WAGNER JORDÃO foi condenado à pena

de 4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um terço)

do salário-mínimo, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, § 1º, do

Código Penal.

Quanto à valoração das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do

Código Penal, em relação ao apelado WAGNER JORDÃO, o d. Juízo a quo fixou a pena-base em

apenas 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Nesse sentido, requer o MPF a reavaliação de tais critérios, a fim de majorar a

pena-base, pois estão presentes seis circunstâncias judiciais altamente negativas.

A  própria  sentença  recorrida  atesta  que  WAGNER  JORDÃO  era  um  dos

encarregados pelo controle do fluxo financeiro dos milhões de reais recolhidos a título de propina,

e  sua  distribuição  entre  vários  membros  da  organização  criminosa,  sendo  tal  condição

incompatível com a tímido aumento da pena base de tal apelado.
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Com efeito,  a  culpabilidade  deve ser  valorada de modo bastante negativo.  Isso

porque, ao tempo do crime, o apelado exercia cargo na Secretaria de Estado de Governo, sendo

pessoa de confiança do Secretário Estadual de Obras do Governo, HUDSON BRAGA. Ainda no

vetor  culpabilidade,  no aspecto  reprovabilidade,  o  apelado  agiu  com amplo  espectro  de  livre-

arbítrio, tendo ultrapassado linhas morais sem qualquer tipo de adulteração de estado psíquico ou

pressão, de caráter corporal, social ou psicológica. Longe, portanto, de se tratar de criminalidade

de rua, influenciada pelo abuso de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou famélica,

decorrente da miséria econômica.

Os motivos dos crimes também são bastante reprováveis pois ao longo da instrução

restou evidenciado ter o apelado sido movido por ganância desenfreada, participando ativamente

da cobrança e arrecadação da famigerada “taxa de oxigênio” no valor de 1% de todos os contratos

da Secretaria de Obras.

Do mesmo modo, as circunstâncias dos crimes se revelam altamente negativas,

haja vista que as práticas delituosas se iniciaram logo no começo do primeiro mandato de SÉRGIO

CABRAL como Governador, em 2007, e se protraíram por longo período de tempo, neste caso, ao

menos até o ano de 2011. Além disso, o apelado participou das reuniões para solicitação e acerto

do pagamento de propina realizadas no próprio gabinete da Secretaria de Obras. A solicitação de

vantagens indevidas atreladas aos valores a serem gastos com obras de grande importância para

o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  para  o  Brasil  (tanto  é  que  receberam  vultosos  investimentos

federais), relacionadas à expansão do metro em Copacabana, reforma do Maracanã para os jogos

Pan-americanos  de  2007,  construção  de  Mergulhão  de  Caxias,  urbanização  no Complexo  de

Manguinhos – PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano e reforma do Maracanã para a

Copa de 2014 também se afigura fortemente reprovável.

As  consequências  dos  crimes,  por  sua  vez,  apesar  de  não  poderem  ser

precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a

população  fluminense,  haja  vista  que  em todas  as  obras  foram gastos  pelos  cofres  públicos

valores muito superiores aos inicialmente contratados, valendo citar, como exemplo, as obras de

reforma do Maracanã para a Copa de 2014, as quais foram contratadas por R$ 705.589.143,72,

tendo efetivamente custado, após aditivos e reajustes, aproximadamente R$ 1.080.647.797,00.
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Na mesma linha, são negativos os vetores referentes à personalidade e conduta

social uma vez que o contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de apreço por regras éticas

por  parte  do  réu,  que  tinha  plenas  condições  de  não  apenas  perceber  a  gravidade  de  suas

condutas como também de recusar o seu envolvimento em tais práticas ilícitas. 

Considerando todas as circunstâncias apontadas, inclusive o vultuoso volume de

recursos solicitados e recebidos a título de propina, se mostra absolutamente desproporcional à

conduta do apelado a majoração da pena base em apenas 1 ano e 6 meses, pouco acima do

mínimo  legal,  sendo  evidentemente  insuficiente  para  reprovação  e  prevenção  dos  crimes  de

corrupção praticados, como prevê o art. 59 do Código Penal. 

Assim,  considerando  a  presença  de  seis  circunstâncias  judiciais  altamente

negativas, o MPF requer a reforma da r. sentença quanto à primeira fase da dosimetria penal,

buscando uma considerável majoração na pena-base do apelado WAGNER JORDÃO. 

B) DA NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “d”, DO

CÓDIGO PENAL. DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

Quanto  à  aplicação  da  atenuante  prevista  no  artigo  65,  III,  “d”,  Código  Penal

(confissão espontânea) em relação ao apelado WAGNER JORDÃO, o MPF igualmente apresenta

sua objeção, haja vista que o seu interrogatório não foi determinante para a sua condenação.

De  acordo  com  a  consolidada  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

atenuante da confissão espontânea não incide nos casos em que a manifestação do réu não

concorrer para a formação do juízo condenatório. Exemplifica-se por meio do seguinte julgado:

“PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO

QUALIFICADO.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  ASSUNÇÃO  DE  FATO

TÍPICO DIVERSO DO QUE O IMPUTADO. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO

CONCORREU PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO ESPECIAL

IMPROVIDO.  1.  Independentemente  da  confissão  de  elementar

configuradora de crime diverso daquele imputado, é firme a jurisprudência

deste  Sodalício  em  afastar  a  incidência  da  atenuante  da  confissão
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espontânea nas hipóteses em que a manifestação do réu não concorrer

para a formação do juízo condenatório. 2. Recurso especial improvido.

(REsp  1675883/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,

julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

Dessa  forma,  ainda  que  WAGNER  JORDÃO  tenha  admitido  em  seu

interrogatório a cobrança da “taxa de oxigênio”, certo é que o ato de corrupção em tela encontra-se

sobejamente demonstrado por diversas provas de origens distintas, evidenciando que a confissão

não se deu de forma espontânea, ocorrendo, na realidade, em decorrência do elevado volume de

provas em seu desfavor, que praticamente impedia uma defesa pela negativa dos fatos. Em casos

como este,  em que o  conjunto  probatório  já  demonstrava suficientemente  a prática delitiva,  a

confissão não tem condão de atenuar a pena (grifou-se):

"HABEAS  CORPUS"  -  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO  DE

CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  E  DECLARAÇÃO  DA  EXTINÇÃO  DA

PUNIBILIDADE  -  IMPOSSIBILIDADE  -  NECESSIDADE  DE  EXAME

APROFUNDADO DE PROVAS - ORDEM DENEGADA.

1. Paciente condenado por estelionato contra a Previdência Social.

2. Habeas corpus destinado a viabilizar o reconhecimento da atenuante da

confissão e a declaração da extinção da punibilidade como conseqüência da

redução da pena.

3. Embora o Código Penal já não exija, como em sua antiga redação, que

a confissão se refira a crime cuja autoria seja ignorada, ou o próprio

crime o seja, de tal maneira que houvesse um salutar arrependimento, a

referida atenuante não pode ser reconhecida para fins de aplicação da

pena se não for prestada em um ambiente de sinceridade, de boa-fé, de

saudável  colaboração com a  Justiça ou com a  autoridade policial.  A

confissão deve  revelar,  sim,  um arrependimento de quem a faz,  uma

vontade  de  realmente  emendar-se,  de  colaborar  com  a  autoridade

judiciária.  Somente  nesta  perspectiva  a  confissão  deve  valer  como

atenuante. Precedentes do Supremo Tribunal  Federal  (HC 76.938/RJ e

65.286/PR).

4. Se o réu confessa porque diante dele existe uma carga probatória tão

grande  que  ele  acaba  insultando  a  inteligência  do  julgador  ou  do

delegado em negar a autoria delitiva que lhe é imputada, ou seja, existe

uma carga probatória tão grande para ele que não tem outro caminho a

não ser aceitar que é o autor da infração, a confissão não tem valor de
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atenuar a pena porque outra alternativa lógica a pessoa não teria a não

ser confessar.

5.  Em sede de habeas corpus não é  possível  valorar  outros aspectos  da

confissão do paciente além daqueles formais. Portanto, não é possível aferir

se a confissão foi espontânea; perante qual autoridade teria sido realizada;

em qual fase da persecução penal; possibilidade de agir de outra forma, entre

outros fatores. Assim, a avaliação das circunstâncias nas quais a confissão foi

prestada é matéria que demanda dilação probatória por ensejar análise mais

aprofundada das provas.

6. Ordem denegada (TRF3, HC 14903/SP, 1ª T., Rel. Juiz Ferreira da Rocha,

Rel. p/ acórdão Juiz Johonsom di Salvo, maioria, j. em 11/5/2004, pub. DJ

5/10/2004, p. 407).

Nos  termos  da  denúncia,  após  o  acerto  de  pagamento  da  “taxa  de  oxigênio”,

HUDSON  BRAGA  apresentou  a  ALBERTO  QUINTAES o  então  funcionário  da  Secretaria  de

Estado de Obras Públicas WAGNER JORDÃO como aquele indicado para receber a propina em

espécie em seu nome, restando a materialidade e a autoria do delito de corrupção comprovadas

ao longo da instrução processual.

Quanto aos elementos de corroboração citados pelo d. Juízo a quo para formação

de sua convicção, destaca-se o depoimento de Alberto Quintaes de 15/03/2017 às 09:00h (aprox.

16’20’’) no qual narra a entrega de valores a WAGNER JORDÃO:

“AQ – A um determinado tempo do, não tô com a planilha aqui, mas em

2007/2008, acho que 2008, quando as obras começaram, o dr. WILSON

CARLOS solicitou que fosse pagado a ele 1% de todas as medições da

obra de Manguinhos.

PR – Além dos 5% que o senhor já pagava?

AQ – Não. Isso era uma coisa que era pra ser deduzido. Tanto que tem

uma coluna lateral pra deduzir isso… não sei porque mas ficou conhecido

como “Oxigênio”  O2 (…)  Não  era  entregue  pro  HUDSON  BRAGA,  era

entregue  pra  um  portador  dele  (…)  WAGNER  (…)  Pelos  jornais  eu

reconheço que é o WAGNER JORDÃO.

PR – E como que eram esses pagamentos para o WAGNER JORDÃO?

AQ – Era em espécie. Eu não fiz a maioria desses pagamentos, quem fez

foi  outra  pessoa,  mas  era  entregue  em  espécie  para  ele.  Sempre  pro
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WAGNER  (…)  Pelo  que  me  consta.  Acho  que  foram  24  pagamentos

desses se não me engano. Algumas vezes eu entreguei. Na rua. Perto ali

do prédio onde eles ficavam no Banerjão e outras vezes quem fez foi o

funcionário da empresa.

PR  –  O  senhor  HUDSON  BRAGA  chegou  a  cobrar  também  pelo

pagamento desse 1% dele?

AQ – Sim. Quando a gente atrasava, ficava muito tempo sem pagar, ele

cobrava  (…)  sempre  sozinho,  ele  cobrava:  tá  atrasado!  E  tudo  mais.

WAGNER também ligava pra mim ou pro Rafael, cobrando.

PR – Essa questão da Taxa de O2, o senhor se lembra, mais ou menos, o

período que foi pago?

AQ – Pelo que eu me lembro começou em 2008 e foi pago em 24 vezes.”

 

Em  que  pese  a  sentença  citar  que  WAGNER  JORDÃO  confirmou  em  seu

interrogatório que efetuava o recolhimento de valores, a análise da sentença recorrida evidencia

que  as  suas  declarações  não  foram  relevantes  para  formação  da  convicção  do  magistrado,

mormente se considerarmos que apelado afirma ter recolhido diversos “projetos” nas empreiteiras

e que só depois passou a desconfiar do que se tratava.

Diversamente  do que pretende levar  a crer  em seu depoimento,  desde o início

WAGNER  JORDÃO  teve  intensa  participação  no  âmbito  da  organização  criminosa  com  os

recebimentos e gerenciamento da propina destina à SEOBRAS, especialmente HUDSON BRAGA.

Na verdade, ele era um dos “homens da mala” de HUDSON BRAGA e tinha plena ciência do

esquema criminoso.

Considerando as ressalvas e a omissão em esclarecer todos os aspectos dos fatos

criminosos a ele imputados, a confissão de WAGNER JORDÃO se qualifica como uma confissão

qualificada. A confissão qualificada ou parcial acontece quando o agente confessa a autoria do

fato, mas nega parte da imputação ou invoca alguma excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Esta postura do agente afasta a incidência da atenuante de confissão espontânea prevista no

art. 65, inciso III, ‘d’, do CP, conforme consagrado na jurisprudência pátria (acórdãos colacionados

no item 3.4.3-B desta apelação, aos quais se remete para evitar repetição).
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Diante de tal quadro, o MPF requer a reforma da sentença no aludido aspecto para

afastar a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, Código Penal, eis que, além de se

tratar  de  hipótese  de  confissão  qualificada,  as  declarações  do  apelado  não  influenciaram

diretamente  na  formação  do  julgador,  diante  de  farto  conjunto  probatório  que  demonstra

suficientemente a prática do delito.  Caso assim não entenda este Tribunal, este órgão ministerial

requer que a redução na pena base do apelado em razão da confissão seja de apenas 2 meses,

em razão da diminuta utilidade da confissão para a condenação pelos crimes imputados.

C) DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 327, §2º DO CÓDIGO

PENAL.

Nos termos da sentença ora recorrida, WAGNER JORDÃO foi condenado à pena

de 4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um terço)

do salário-mínimo, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317, § 1º, do

Código Penal.

À época dos fatos, o ora apelado Wagner Jordão era funcionário da Secretaria de

Estado  de  Obras  Públicas17 e  exerceu  cargo  em  comissão  de  Assessor  Especial  da  Vice-

Governadoria do Estado, e posteriormente passou a ocupar o cargo em comissão de Coordenador

da Assessoria Administrativa, da Secretaria de Estado de Obras, como se verifica das publicações

do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 03 de fevereiro de 2009:

17 http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/view_pdf.php?
ie=NDgzNw==&ip=Mg==&s=M2I2NTU4YTQ2MGEzOGQ4Y2Y3NDIxZjdkNjk4OGIzMDg= 
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WAGNER  JORDÃO  atuava  como  operador  financeiro  de  HUDSON  BRAGA,

apontado pelos Colaboradores como responsável pela cobrança de propina no valor de 1% das

obras realizadas pela Secretaria de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro durante a

gestão de SÉRGIO CABRAL. A citada propina foi batizada pelo próprio HUDSON BRAGA como

“taxa de oxigênio” (Conjunto de Fatos 02).

Em seu interrogatório  prestado em sede policial,  o apelado WAGNER JORDÃO

esclareceu as circunstâncias que ensejaram a sua nomeação no ano 2007 para o exercício de

cargo de confiança no Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Não obstante, o MM. Juízo a quo deixou de aplicar, na dosimetria penal, a causa de

aumento de pena prevista no artigo 327, §2º do Código Penal.

A regra do artigo 327, §2º do Código Penal prevê causa genérica de aumento de

pena para qualquer funcionário público que, ao praticar os denominados crimes funcionais, seja

ocupante de cargo em comissão ou exerça função de chefia  ou assessoramento.  Trata-se de

majorante aplicável a crimes praticados ainda que por um único agente, mesmo sem concurso de

pessoas, em virtude da maior gravidade daqueles que ocupam cargos comissionados ou exercem

função de chefia ou assessoramento e praticam conduta típica. O legislador sequer vinculou a

utilização do cargo comissionado ou da função de chefia à prática do fato criminoso para fins de

incidência da majorante, sendo o elemento essencial o simples fato de o acusado exercer a função

de chefia ou assessoramente à época do cometimento do delito18.

18 No mesmo sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 312 C/C ARTIGO
327,  §  2º,  AMBOS  DO  CPB.  PECULATO.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  CAUSA  DE  AUMENTO  DA  PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. O exercício de função
de confiança enseja a aplicação de aumento da pena em 1/3 no crime de peculato (art. 312, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do
Código  Penal).  O  elemento  essencial  da  qualificadora  é  o  fato  do  acusado  exercer  função  comissionada,
independentemente de ter ou não se utilizado dela para o cometimento do delito, eis que o legislador não determinou,
para fins de aplicação da majorante, qualquer vinculação entre a utilização da função de confiança e a realização do fato
criminoso. 2. Em se tratando de atenuante, o Código Penal Brasileiro não determina o quantum da redução da pena,
reservando o legislador ao arbítrio do Juiz, à vista das circunstâncias constantes dos autos, estabelecer o quantum a ser
diminuído da pena-base. 3. O réu, ainda que primário e de bons antecedentes, não tem direito subjetivo à fixação da
pena-base em seu mínimo legal, pois o Juiz, desde que o faça em decisão adequadamente motivada e com apoio em
elementos concretos existentes no processo, atendendo as circunstâncias judiciais definidas no art. 59 do CP, pode fixar
acima do mínimo a pena aplicada. 4. "O aumento de pena pela continuidade delitiva (art. 71 - CP) deve, em princípio,
ser  praticado de forma compatível  com a dosimetria  da pena privativa de liberdade que lhe serve  de base,  não se
justificando a opção pelo incremento máximo (2/3)  quando a pena-base foi  posta no mínimo, ou em patamar dele
aproximado."  (ACR 1998.38.01.0048617-MG, relator  Des.  Federal  Olindo Menezes,  in  DJ  08/08/2003,  p.  106.)  5.
Apelações parcialmente providas. (APELAÇÃO 00281406420004013400, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO
MENEZES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, DJ DATA:27/10/2006 PAGINA:37.) 
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Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que seja reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, §2º do

Código Penal, ao apelado WAGNER JORDÃO de modo a exasperar a pena do crime de corrupção

passiva (Conjunto de Fatos 02).

3.5)  DA  NECESSIDADE  DE  CONDICIONAR  A  PROGRESSÃO  DE  REGIME  AO

RESSARCIMENTO DOS DANOS

O artigo 33, §4º do Código Penal estabelece que “o condenado por crime contra a

administração  pública  terá  a  progressão  de  regime  do  cumprimento  da  pena  condicionada  à

reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos

legais”. Trata-se, portanto, de efeito específico da condenação. 

No caso concreto, o MM. Juízo sentenciante fixou como efeito da condenação a

necessidade de reparação do dano, nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal, e determinou

o perdimento do produto e proveitos dos crimes ou do seu equivalente. Entretanto, a sentença não

estabeleceu a necessidade de condicionar a progressão de regime ao ressarcimento dos danos,

notadamente  quanto  à  condenação  dos  apelados  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,

HUDSON BRAGA, CARLOS MIRANDA e WAGNER JORDÃO pelos crimes de corrupção passiva.

O requisito previsto no artigo 33, §4º do Código Penal já foi objeto de análise pelo

STF19, ocasião em que ficou sedimentada a sua constitucionalidade:

“É constitucional o § 4º do art. 33 do CP, que condiciona a progressão de

regime  de  cumprimento  da  pena  de  condenado  por  crime  contra  a

administração pública à reparação do dano que causou, ou à devolução do

produto do ilícito praticado, facultado o parcelamento da dívida. Com base

nessa  orientação,  o  Plenário,  por  maioria,  negou  provimento  a  agravo

regimental  interposto  em  face  de  decisão  que  indeferira  pedido  de

progressão  de  regime a  condenado  nos autos  da  AP 470/MG (DJe  de

22.4.2013) pela prática dos crimes de peculato e corrupção passiva.

(…)

19 Plenário. EP 22 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2014 (Info 772)
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Quanto  à  alegada  inconstitucionalidade  do  referido  dispositivo  legal,  a

Corte destacou que, em matéria de crimes contra a administração pública

— como também nos  crimes de colarinho  branco em geral  —,  a  parte

verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, haveria de ser

a de natureza pecuniária. Esta, sim, teria o poder de funcionar como real

fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvessem

apropriação de recursos públicos. Por outro lado, a imposição da devolução

do  produto  do  crime  não  constituiria  sanção  adicional,  mas,  apenas  a

devolução  daquilo  que  fora  indevidamente  apropriado  ou  desviado.

Ademais, não seria o direito fundamental à liberdade do condenado que

estaria em questão, mas, tão somente, se a pena privativa de liberdade a

ser  cumprida  deveria  se  dar  em regime  mais  favorável  ou  não,  o  que

afastaria a alegação quanto à suposta ocorrência, no caso, de prisão por

dívida.  Outrossim,  a  norma em comento  não  seria  a  única,  prevista  na

legislação penal,  a ter na reparação do dano uma importante medida de

política  criminal.  Ao contrário,  bastaria  uma rápida leitura  dos principais

diplomas  penais  brasileiros  para  constatar  que  a  falta  de  reparação  do

dano: a) pode ser causa de revogação obrigatória do “sursis”; b) impede a

extinção da punibilidade ou mesmo a redução da pena, em determinadas

hipóteses; c) pode acarretar o indeferimento do livramento condicional e do

indulto;  d)  afasta  a  atenuante  genérica  do  art.  65,  III,  b,  do  CP,  entre

outros.”

Assim, eventuais divergências quanto à forma de reparar o dano, como a admissão

do  parcelamento  do  débito,  a  suficiência  de  garantias  oferecidas  ao  pagamento,  a  total

impossibilidade de ressarcir  os danos,  dentre outras questões que possam surgir  no curso da

execução penal,  são, por certo, matérias de competência do juízo da execução,  a quem cabe

sobre elas decidir.

Ante o exposto, o MPF requer a reforma da sentença penal condenatória para que

seja expressamente declarada a incidência do artigo 33,  §4º do Código Penal  como efeito da

condenação  dos  ora  apelados  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,

CARLOS MIRANDA e WAGNER JORDÃO pelos crimes de corrupção passiva (Conjunto de Fatos

01 e 02).
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4. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

4.1  DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  SENTENÇA  QUANTO  À  CONSIDERAÇÃO  DE

TODOS  OS  CONJUNTOS  DE  ATOS  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  COMO  CRIME  ÚNICO

PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA

O  MPF  imputou  aos  réus  a  atuação  em  diversos  e  autônomos  esquemas  de

lavagem de dinheiro. As múltiplas condutas narradas na inicial foram agrupadas no Conjunto de

Fatos 03 a 20, assim sintetizados:

“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, em 2010, ROGÉRIO

NORA, CLÓVIS PRIMO e ALBERTO QUINTAES,  a pedido de SÉRGIO

CABRAL e WILSON CARLOS, por intermédio de organização criminosa,

ocultaram a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade

de  R$ 2.000.000,00,  através  de  doação  eleitoral  oficial  pela  ANDRADE

GUTIERREZ  ao  Diretório  Nacional  do  PMDB,  contabilizando-a  como

pagamento de propina (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 –

FATO 03).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre os anos de 2007

e  2016,  SÉRGIO  CABRAL  e  ADRIANA  ANCELMO,  por  64  vezes,  e

CARLOS MIRANDA, por 41 vezes, com auxílio de CARLOS BEZERRA e

PEDRO  RAMOS,  por  meio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam a origem, natureza, localização, movimentação e disposição

sobre valores de pelo menos R$ 6.562.270,00 com a aquisição de joias de

altíssimo  valor  de  mercado,  algumas  exclusivas,  perante  as  joalherias

ANTONIO  BERNARDO  (ARANY  ADORNOS  LTDA),  na  loja  da  Rua

Marques de São Vicente, 52, Lj.  330,  Shopping da Gávea,  e H STERN

(HSJ  COMERCIAL  SA),  na  loja  da  Rua  Garcia  D'Avila,  113,  8º  andar,

Ipanema, ambas na cidade do Rio de Janeiro. As aquisições eram feitas

em  espécie,  sem  emissão  de  notas  fiscais,  e  os  pagamentos  eram

realizados em momento posterior, com o propósito indisfarçável de lavar o
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dinheiro  sujo  angariado  pela  organização  criminosa  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 04).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre 2007 a 2016, os

denunciados CARLOS BEZERRA e CARLOS MIRANDA, sob orientação,

anuência de SÉRGIO CABRAL e ADRIANA ALCELMO, por intermédio de

organização  criminosa,  ocultaram e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  pelo  menos

R$ 1.512.745,00,  por  número  de  pelo  menos  45  repasses  de  dinheiro

recebido  a  título  de propina  ao próprio  CARLOS BEZERRA,  ao  próprio

SÉRGIO CABRAL e a diversos de seus familiares, dentre eles ADRIANA

ANCELMO (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 05).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre 2010 e 2016, os

denunciados PAULO FERNANDO e SÉRGIO CABRAL, por intermédio de

organização criminosa, ocultaram e dissimularam a propriedade de um iate

de nome Manhattan, avaliado em pelo menos R$ 5.300.000,00, registrado

em  nome  da  empresa  MPG  PARTICIPAÇÕES,  que  tem  como  sócio

PAULO FERNANDO (Lavagem de Ativos/Art.  1º,  §4º,  da Lei 9.613/98 –

FATO 06).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os  denunciados

PAULO FERNANDO e SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização

criminosa, no período de 24 meses entre 2014 a 2016, ocultaram a origem,

a  natureza,  a  disposição,  a  movimentação  e  a  propriedade  de

R$ 1.008.000,00,  utilizados  no  custeio  de  aluguel  de  sala  comercial

localizada na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1351, Sala 501, Leblon, Rio de

Janeiro,  local  em  que  SÉRGIO  CABRAL  exercia  atividades  e  onde

funcionava  a  sua  empresa  OBJETIVA  GESTAO  E  COMUNICACAO

ESTRATEGICA EIRELI,  muito  embora o  respectivo  contrato  de  locação

tenha  sido  registrado  em  nome  do  denunciado  PAULO  FERNANDO

(Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 07).
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Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  os  denunciados

SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, por intermédio de organização

criminosa, ocultaram a origem, a natureza, a disposição, a movimentação e

a  propriedade  de  R$  120.000,00,  utilizados  no  custeio  de  salário  de

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, secretária de SÉRGIO CABRAL, pelo

período de dois  anos entre julho de 2014 a julho de 2016,  na empresa

OBJETIVA  COMUNICAÇÃO  E  GESTÃO  ESTRATÉGICA  EIRELI,  muito

embora o respectivo contrato de trabalho tenha sido registrado em nome da

empresa NAU CONSULTORIA DE ARTE, de responsabilidade de PAULO

FERNANDO (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 08).

Consumados os delitos  antecedentes  de corrupção,  entre 2012 e 2016,

ADRIANA  ANCELMO  e  LUIZ  IGAYARA,  sob  orientação  e  anuência  de

SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de R$ 2.446.318,06, por meio da celebração de contrato de

advocacia  fictício  entre  o  escritório  ANCELMO  ADVOGADOS,  de

responsabilidade de ADRIANA ANCELMO, e a empresa REGINAVES, de

responsabilidade de LUIZ IGAYARA (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 - FATO 09).

Consumados os delitos  antecedentes  de corrupção,  entre 2007 e 2016,

CARLOS  MIRANDA  e  LUIZ  IGAYARA,  sob  orientação  e  anuência  de

SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  R$ 300.000,00,  por  meio  da  celebração  de  contrato  de

consultoria  fictício  entre  a  empresa  GRALC/LRG  CONSULTORIA,  de

responsabilidade de CARLOS MIRANDA, e a empresa REGINAVES,  de

responsabilidade de LUIZ ALEXANDRE IGAYARA (Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 10).

Consumados os delitos  antecedentes  de corrupção,  entre 2012 e 2015,

CARLOS  BEZERRA  e  LUIZ  IGAYARA,  sob  orientação  e  anuência  de

SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e
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dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  R$ 175.000,00,  por  meio  da  celebração  de  contrato  de

consultoria  fictício  entre  a  empresa  CSMB  SERVIÇOS  INFORMÁTICA

LTDA,  de  responsabilidade  de  CARLOS  BEZERRA,  e  a  empresa

REGINAVES,  de  responsabilidade  de  LUIZ  IGAYARA  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 11).

Consumados os delitos  antecedentes  de corrupção,  entre 2009 e 2014,

ADRIANA ANCELMO e CARLOS BORGES, sob orientação e anuência de

SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de R$ 2.560.000,00, por meio da celebração de contrato de

advocacia  fictício  entre  o  escritório  ANCELMO  ADVOGADOS,  de

responsabilidade  de  ADRIANA ANCELMO,  e  a  empresa PORTOBELLO

RESORT,  de  responsabilidade  de  CARLOS  BORGES  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 12).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de corrupção,  em 2010,  CARLOS

MIRANDA e CARLOS BORGES, sob orientação e anuência de SÉRGIO

CABRAL,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de  R$ 350.000,00,  por  meio  da  celebração  de  contrato  de

consultoria  fictício  entre  a  empresa  GRALC/LRG  CONSULTORIA,  de

responsabilidade  de  CARLOS  MIRANDA,  e  a  empresa  PORTOBELLO

RESORT,  de  responsabilidade  de  CARLOS  BORGES  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 13).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  em 2014,  WILSON

CARLOS,  por  intermédio de organização criminosa,  ocultou a origem, a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 339.761,66, ao

simular  prestação  de  serviços  que  justificaram  o  recebimento  de  tais

valores  da  empresa  CARADECÃO  PRODUÇÕES  LTDA.,  mediante  três

depósitos em sua conta bancária (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – FATO 14).
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Consumados os delitos antecedentes de corrupção, os denunciados LUIZ

PAULO REIS e HUDSON BRAGA, com auxílio de JOSÉ ORLANDO, entre

2013  e  2016,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam a propriedade de HUDSON BRAGA de uma lancha de nome

Retcha, avaliada em pelo menos R$ 150.000,00, registrada em nome de

LUIZ  PAULO  REIS (Lavagem de  Ativos/Art.  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98  –

FATO 15).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,  HUDSON  BRAGA,

com  a  anuência  de  LUIZ  PAULO  REIS  e  a  participação  de  JOSÉ

ORLANDO,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  entre  outubro  de

2015  e  julho  de  2016,  ocultou  a  origem,  a  natureza,  a  disposição,  a

movimentação e a propriedade de R$ 329.254,35, através de sua aplicação

como  receita  sem  origem  comprovada  na  empresa  SULCON

CONSTRUÇÕES  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA,  de

responsabilidade dos denunciados (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – FATO 16).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, HUDSON BRAGA e

LUIZ PAULO REIS, com a participação de JOSÉ ORLANDO RABELO, por

intermédio  de  organização  criminosa,  em  2015,  ocultaram  a  origem,  a

natureza, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$ 169.083,50,

através de sua retirada como lucros e dividendos sem origem comprovada

da  empresa  R-2  POSTO  DE  ABASTECIMENTO  DE  GÁS  VEICULAR

LTDA, de responsabilidade dos denunciados (Lavagem de Ativos/Art. 1º,

§4º, da Lei 9.613/98 – FATO 17).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, HUDSON BRAGA e

LUIZ PAULO REIS, por intermédio de organização criminosa,  em 2016,

ocultaram  a  origem,  a  natureza,  a  disposição,  a  movimentação  e  a

propriedade de R$ 66.000,00, através de sua aplicação, sem que se tenha

origem  comprovada,  na  integralização  em nome de  terceira  pessoa  de

cotas da empresa BL POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS VEICULAR
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LTDA, de responsabilidade do denunciado LUIZ PAULO REIS (Lavagem

de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 18).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção HUDSON BRAGA e

LUIZ PAULO REIS, por intermédio de organização criminosa, entre 2015 e

2016, ocultaram a origem, a natureza, a disposição, a movimentação e a

propriedade  de  R$  695.000,00,  através  de  sua  retirada  em  nome  de

terceira  pessoa  como  lucros  e  dividendos  sem  origem  comprovada  da

empresa TERRAS DO PINHEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 19).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, WAGNER JORDÃO,

por  intermédio  de organização  criminosa,  entre  2009  e  2016,  ocultou a

origem, a natureza, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$

3.762.681,05, por meio de depósitos em espécie em suas contas bancárias

pessoais sem origem comprovada (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – FATO 20).” 

A  sentença  ora  atacada,  embora  tenha  julgado  parcialmente  procedente  a

imputação, reconhecendo a prática de crimes nos conjuntos de fatos 04 a 20, adotou parâmetros

para aferir  o concurso de delitos contrários à capitulação jurídica das condutas conferida pela

inicial e em dissonância com o regramento legal do instituto.

Com efeito, para o Juízo a quo, cada conjunto de condutas agrupadas nos fatos 04

a 20 configura um único delito do art. 1º da Lei 9.613/98. Para os agentes que atuaram em mais de

um dos eventos agrupados, a sentença entendeu presentes os requisitos para reconhecimento da

continuidade delitiva, aplicando, ao final, a pena de apenas um delito, majorada na forma do art. 71

do Código Penal.

A título exemplificativo,  atente-se para a aplicação da pena em desfavor do réu

SÉRGIO CABRAL no que toca às condutas de lavagem de dinheiro:

“b. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, § 4º, Lei nº 9.613/1998):

atos de dissimulação dos valores indevidamente arregimentados por meio
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do crime antecedente (corrupção passiva), especificamente os FATOS 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

(…) Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais,

todas altamente negativas ao condenado Sergio Cabral, fixo para cada um

dos crimes descritos (FATOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) a pena-base

severamente majorada, de 6 (seis) anos e 240 (duzentos e quarenta) dias-

multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a circunstância agravante

prevista  no  art.  62,  I  do  Código  Penal,  já  que  ficou  caracterizado  que

SERGIO CABRAL  foi  o  grande  líder  de  todo  esse  esquema criminoso.

Portanto,  aumento a pena-base em 6 (seis)  meses,  alcançando  a pena

intermediária para cada um dos crimes descritos de 6 (seis) anos e 6 (seis)

meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Causas de aumento e diminuição:

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, §

4º  da  Lei  nº  9.613/1998  (cometidos  por  intermédio  de  organização

criminosa),  aumento em 1/3 a pena intermediária,  alcançando a pena 8

(oito)  anos e 8 (oito)  meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte)  dias-

multa.

Tendo  em vista  que  o  apenado,  mediante  mais  de  uma ação,  praticou

crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do Código

Penal,  devem  os  subsequentes  serem  havidos  como  continuação  do

primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos ou

circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si. Todos

merecem,  portanto,  penas  idênticas.  Assim,  em  razão  do  número  de

infrações continuadas (10 vezes), aumento em 1/2 (metade), uma só das

penas  para  torná-las  unificadas  em 13  (treze)  anos  de  reclusão  e  480

(quatrocentos  e  oitenta)  dias-multa,  ao  valor  unitário  de  1  (um)  salário

mínimo  vigente  à  época  do  último  delito  considerando  a  situação

econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa

de diminuição.” 
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Constata-se, pois, que nos termos da sentença, o conjunto de condutas que, na

denúncia, foi agrupado sob determinado “FATO”, configura um crime único. E mais, o d. juízo  a

quo  entendeu  que  os  diversos  “FATOS”,  que  possuem  narrativas  autônomas  de  lavagem de

dinheiro, deveriam ser considerados como sendo praticados em continuidade delitiva, em vez de

concurso material, ainda que totalmente dissonantes no tempo, lugar e modo de execução. Assim,

comprovada a materialidade e  a autoria  de SÉRGIO CABRAL nas operações de lavagem de

dinheiro  agrupadas  nos FATOS 04 a  13,  a  sentença vergastada concluiu  que  o  réu praticou

apenas por dez vezes, em continuidade delitiva, o crime do art. 1º da Lei 9.613/98.

Não é esse o escorreito tratamento jurídico a ser dado à multiplicidade de condutas

imputadas na inicial. É proveitoso observar, por exemplo, as diferentes condutas agrupadas sob o

FATO 04 especificamente no que toca ao réu SÉRGIO CABRAL: consoante a narração da inicial,

CABRAL, por 64 vezes entre os anos de 2007 e 2016, adquiriu joias de altíssimo valor de mercado

nas joalherias ANTONIO BERNARDO (ARANY ADORNOS LTDA) e H STERN (HSJ COMERCIAL

SA), em espécie e sem emissão de notas fiscais.

Não  parece  razoável  concluir  que  64  eventos  de  compra  de  joias,  em  duas

joalherias  distintas,  ao longo de mais de nove anos,  sejam atos de execução de um único e

mesmo crime de lavagem de ativos. Em verdade, cada uma das 64 condutas praticadas pelo réu é

um crime do art. 1º da Lei 9.613/98, estando presentes todas as elementares típicas, sendo certo

que, por ficção jurídica, devem ser considerados como delitos praticados em continuidade delitiva

(CP, Art. 71: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,  maneira de execução e outras

semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer

caso, de um sexto a dois terços).

É inegável  que em cada conjunto de FATOS, cada uma das múltiplas condutas

praticadas  se  subsumem  ao  tipo  penal  do  branqueamento  de  ativos  independentemente  das

demais, e apresentam condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes e, assim,

as subsequentes devem ser tidas como continuação das anteriores. Trata-se, pois, no interior de

cada um dos FATOS da denúncia, de crimes praticados em continuidade delitiva, na forma da

regra benéfica do art. 71 do Código Penal.
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Despiciendo trazer à colação a farta jurisprudência sobre continuidade delitiva por

crimes de lavagem em hipóteses análogas, mas é certo que os mesmos critérios jurídicos que

impõem o reconhecimento  da continuidade  delitiva  entre as múltiplas  condutas agrupadas em

cada um dos FATOS da denúncia obstam a aplicação da benesse legal para unificar a pena das

condutas narradas em FATOS distintos, haja vista que ficam afastados os requisitos legais do

art. 71 do Código Penal.

O MPF preocupou-se, quando do oferecimento da denúncia, em agrupar sob um

único conjunto de FATOS apenas aqueles delitos estritamente ligados uns aos outros e praticados

em  semelhantes  condições  de  tempo,  lugar  e  maneira  de  execução,  de  forma  a  permitir  o

reconhecimento  da continuidade  delitiva  entre  cada fato  delituoso  daquele  conjunto.  Tomando

como exemplo, mais uma vez, as condutas de SÉRGIO CABRAL que foram objeto do decreto

condenatório, tem-se:

FATO 04: lavagem de dinheiro através da compra de joias sem emissão de

nota fiscal;

FATO  05:  lavagem  de  dinheiro  através  da  transferência  da  posse  de

recursos  ilícitos  a  CARLOS  BEZERRA,  que  se  responsabilizava  por

despesas cotidianas de CABRAL e suam família;

FATO 06:  lavagem de dinheiro  através da ocultação da propriedade de

uma lancha;

FATO 07: lavagem de dinheiro através da ocultação do real locatário de

sala comercial;

etc.

É evidente que o conjunto de fatos que envolvem lavagem de capitais através

compra  de  joias  não  se  assemelham  em  maneira  de  execução  e  em  diversas  outras

circunstâncias ao conjunto de fatos envolvendo a aquisição de uma lancha em nome de

terceiros, um imóvel, ou ainda a ocultação do real locatário de sala comercial.

Para além do tipo penal, as condutas de lavagem de dinheiro imputadas a SÉRGIO

CABRAL e aos demais réus em FATOS distintos possuem diferentes condições de tempo, lugar e

maneira de execução, e, mesmo que assim não fosse, os desígnios são distintos. Assim, não é
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possível, qualquer que seja o ângulo pelo qual se tome as imputações, considerar todos os crimes

subsequentes como continuação do primeiro ato de lavagem.

Note-se  que  os  fatos  agrupados  na  denúncia  se  desencadearam em contextos

diversos e com propósitos absolutamente distintos. Falta, pois, a unidade de desígnio para fins de

continuidade delitiva. 

Para a concessão do benefício da continuidade delitiva, deve-se socorrer da teoria

objetiva-subjetiva, dominante atualmente tanto na doutrina como na jurisprudência: “É assente na

doutrina  e  na  jurisprudência  que  não  basta  que  haja  similitude  entre  as  condições  objetivas

(tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja

uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes

continuação  do  primeiro'  (STF,  1a  T.,  RHC 93.144-SP,  Rel.  Ministro  Menezes  Direito,  DJ  de

18.03.2008). E no caso dos autos essa aplicação não se mostra minimamente viável no que se

refere aos atos de lavagem narrados em grupo de fatos distintos na denúncia.

O STJ no HC 140927/RJ, julgado em 18/05/2010, deixou assentada a aplicação da

teoria objetivo-subjetiva: 

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBOS  EM  CONCURSO  MATERIAL  E

FORMAÇÃO  DE  QUADRILHA  OU  BANDO.  RECONHECIMENTO  DA

CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E

SUBJETIVOS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.

ORDEM  DENEGADA.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  DE  LIMINAR

PREJUDICADO. 1. 'Esta Corte vem aplicando a teoria objetiva-subjetiva,

na qual  a aplicação do 'crime continuado'  depende tanto dos elementos

objetivos condições de tempo, lugar,  modo de execução etc.,  como dos

subjetivos unidade de desígnios ' (HC 38.016/SP). 2. Não há reconhecer a

continuidade delitiva quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos,

uma  vez  que  os  crimes  foram  praticados  contra  vítimas  diferentes,  de

maneira diversa, com lapso temporal impeditivo à configuração da ficção

jurídica.  3.  Constatada a mera reiteração habitual,  em que as  condutas

criminosas  são  autônomas  e  isoladas,  deve  ser  aplicada  a  regra  do

concurso material de crimes. 4. Ordem denegada.
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SÉRGIO  CABRAL,  por  exemplo,  ocultou  o  produto  de  corrupção  passiva  com

diferentes  desígnios,  ora  transformando esses  ativos  ilícitos  em joias,  ora  em lancha,  ora  os

dissimulou  na  origem  sob  o  manto  de  falsas  consultorias  etc.  A  tabela  a  seguir  resume  as

atuações e desígnios de cada acusado em cada grupo de fatos de lavagem de dinheiro:

EVENTO DESÍGNIO ACUSADOS CRIMES EM
CONTINUIDADE 

VALOR

Fato 4 Aquisição de joias na Hstern e Antonio Bernardo SC/AA/CM/CB  64/41 R$ 6.562.270,00

Fato 5 Pagamentos em dinheiro familiares da Orcrim SC/AA/CM/CB 45 R$ 1.512.745,00

Fato 6 Aquisição do Iate Manhattan SC/PFM 1 R$ 5.300.000,00

 Fato 7 Simulação aluguel da sala para OBJETIVA GESTÃO SC/PFM 24 R$ 1.008.000,00

Fato 8 Salário de funcionária da OBJETIVA GESTÃO SC/PFM 24 R$ 120.000,00

Fato 9 Contrato fictício entre REGINAVES e AA Advogados SC/AA/AI 1 R$ 2.446.318,06

Fato 10 Consultoria fictícia pela GRALC a REGINAVES SC/CM/AI 1 R$ 300.000,00

Fato 11 Consultoria fictícia pela CSMB a REGINAVES SC/CM/CB/LI 1 R$ 175.000,00

Fato 12 Contrato fictício entre PORTOBELLO e AA Advogados SC/AA/CBO 1 R$ 2.560.000,00

Fato 13 Consultoria fictícia pela GRALC a PORTOBELLO SC/CM/CBO 1 R$ 350.000,00

Fato 14 Simulação de serviços pela empresa CARADECÃO WC 1 R$ 339.761,66

Fato 15 Aquisição da lancha Retcha LPR/HB/JO 1 R$ 150.000,00

Fato 16 Receita sem origem da empresa SULCOM LPR/HB/JO 1 R$ 329.254,35

Fato 17 Retirada sem origem da empresa empresa R-2 POSTO LPR/HB/JO 1 R$ 169.083,50

Fato 18 Integralização por terceiro cotas da BL POSTO LPR/HB 1 R$ 66.000,00

Fato 19 Retirada nome de terceiros da TERRAS PINHEIRAL LPR/HB 1 R$ 695.000,00

Fato 20 Depósitos em espécie sem origem WJ 1 R$ 3.762.681,05

SC → SÉRGIO CABRAL → crimes em concurso material: 10

AA → ADRIANA ANCELMO → crimes em concurso material: 4

CM → CARLOS MIRANDA → crimes em concurso material: 5

CB → CARLOS BEZERRA → crimes em concurso material: 3

PFM → PAULO FERNANDO MAGALHÃES → crimes em concurso material: 3

AI → ALEXANDRE IGAYARA → crimes em concurso material: 2

CBO → CARLOS BORGES → crimes em concurso material: 2

WC → WILSON CARLOS → crimes em concurso material: 1

LPR → LUIS PAULO REIS → crimes em concurso material: 5

HB → HUDSON BRAGA → crimes em concurso material: 5

JO → JOSÉ ORLANDO → crimes em concurso material: 3

WJ → WAGNER JORDÃO → crimes em concurso material: 1
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Assim, para cada um dos FATOS acima listados em que haja múltiplas condutas

delituosas narradas, deve ser reconhecida a prática dos diversos delitos em continuidade delitiva.

Em seguida,  como já exposto,  pela ausência dos requisitos previstos no art.  71 do CP e pela

diversidade de desígnios entre os diferentes FATOS apontados nas linhas da tabela acima, não

deve ser aplicada a continuidade delitiva entre cada grupo, incidindo a regra prevista no art. 69

do CP.

Deste  modo,  repita-se,  afastada  a  continuidade  delitiva  entre  os  conjuntos  de

FATOS, que efetivamente são distintos, é o caso, então, de se reconhecer o concurso material de

crimes, aplicando-se o cúmulo material de penas para os delitos imputados na inicial sob FATOS

diversos e praticados sob desígnios  autônomos e  em diferentes condições de tempo,  lugar  e

modo.

A propósito, vale transcrever parte do já citado voto condutor do Ministro Barroso,

no julgamento dos referidos embargos de infringência, que por sua vez cita o Ministro Peluzo ao

comentar  a  coexistência  de  crime  de  corrupção  e  de  lavagem,  quando  identificados  atos

posteriores autônomos em relação àqueles que caracterizaram os crimes de corrupção, como é

exatamente a hipótese decorrente deste feito: 

“17. 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.  Sobre essa questão,  vale  registrar  a

seguinte passagem do voto proferido pelo Min. Cezar Peluso nesta ação

penal:

'A  questão  do  concurso  de  crimes  na  lavagem  de  dinheiro  é

problemática,  pois  o  verbo  “ocultar”  pode  referir-se  a  ato  posterior

independente do delito antecedente, como primeira etapa do processo

de lavagem ou branqueamento de capitais. Pode referir-se, também, ao

ocultamento do próprio produto do crime como ato de comissão do delito

antecedente, ou, ainda, como seu post factum. Essa é a imputação da

denúncia julgada procedente pelos Ministros Relator e Revisor; o último,
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apenas, quando a Henrique Pizzolato. Tanto o Ministro Relator quanto o

ilustre Revisor salientaram que, no julgamento do Inq. nº 2471, do qual

foi Relator  o Ministro Ricardo Lewandowski,  esta Corte reconheceu a

possibilidade  de  imputação  simultânea,  ao  mesmo  réu,  do  delito

antecedente do crime de lavagem. Com efeito, trata-se de uma hipótese

possível,  mas  que  depende,  a  meu  ver,  da  demonstração  de  atos

diversos  e  autônomos  daquele  que  compõe  a  realização  do  delito

antecedente. Nesse sentido, por exemplo, um crime de corrupção que

se  opere  pelo  superfaturamento  de  obras  públicas  tem  como  fato

essencial  do  seu  cometimento  a  adulteração  dos  orçamentos  e  dos

preços atribuídos aos insumos da obra, e, com a atribuição de um preço

superior ao verdadeiro, é que se dá a fraude, o que não significa que a

ocultação do verdadeiro preço do produto seja parte do processo de

lavagem [...]'

Em suma, considero possível a hipótese da chamada autolavagem, se, por

exemplo, alguém recebe um dinheiro ilicitamente, ao invés de usá-lo por si,

incumbe outrem de, em nome deste, adquirir-lhe bem ou bens, caso em

que pratica duas ações típicas distintas, a do primeiro crime, consistente

em receber licitamente, e a do segundo, que é a ocultação do produto do

primeiro crime”.

Por todo o exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada para que a

condenação dos réus ora apelados pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro observe a

regra da continuidade delitiva para as múltiplas condutas agrupadas em um mesmo FATO e a

regra do concurso material para as condutas reunidas em FATOS distintos, na forma deduzida na

denúncia ofertada:

“- FATO 03: SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, pela prática do crime

de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma

dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 04: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, CARLOS BEZERRA,

por 64 vezes, e CARLOS MIRANDA, por 41 vezes, pela prática do crime de
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lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos

arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 05: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, CARLOS BEZERRA

e CARLOS MIRANDA, por 45 vezes, pela prática do crime de lavagem de

ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71

do CP);

- FATO 06: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, pela prática do crime

de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma

dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 07: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, por 24 vezes, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 08: SÉRGIO CABRAL e PAULO FERNANDO, por 24 vezes, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

-  FATO 09:  SÉRGIO CABRAL,  ADRIANA ANCELMO e LUIZ IGAYARA,

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 10: SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e LUIZ IGAYARA, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 11: SÉRGIO CABRAL, CARLOS BEZERRA e LUIZ IGAYARA, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);
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- FATO 12: SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO e CARLOS BORGES,

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 13: SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA e CARLOS BORGES,

pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 14: WILSON CARLOS, pela prática do crime de lavagem de ativos,

previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 15: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 16: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 17: HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO, pela

prática  do crime de  lavagem de ativos,  previsto  no Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 18: HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS, pela prática do crime

de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma

dos arts. 29 e 71 do CP);

- FATO 19: HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS, pela prática do crime

de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma

dos arts. 29 e 71 do CP);

-  FATO 20:  WAGNER  JORDÃO,  pela  prática  do  crime  de  lavagem  de

ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e 71

do CP);”
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4.2  DA  NECESSIDADE  DE  REFORMA  DA  SENTENÇA  PARA  CONDENAR  OS  ORA

APELADOS PELOS EVENTOS DESCRITOS COMO FATO 03 (LAVAGEM DE DINHEIRO POR

MEIO  DE DOAÇÃO  FEITA PELA ANDRADE  GUTIERREZ  AO  DIRETÓRIO  NACIONAL  DO

PMDB).

Conforme narrado na denúncia, consumados os delitos antecedentes de corrupção,

em 2010,  ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS PRIMO e ALBERTO QUINTAES,  a  pedido  de SÉRGIO

CABRAL e WILSON CARLOS, por intermédio de organização criminosa, ocultaram a origem, a

natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  R$ 2.000.000,00,  através de  doação

eleitoral  oficial  pela  ANDRADE GUTIERREZ ao Diretório  Nacional  do PMDB,  contabilizando-a

como pagamento de propina (Lavagem de Ativos – Conjunto de Fatos 03).

A respeitável sentença de primeiro grau consignou que os colaboradores ROGÉRIO

NORA e ALBERTO QUINTAES afirmaram que em outubro de 2010 a ANDRADE GUTIERREZ

doou,  oficialmente,  R$  2.000.000,00  ao  Diretório  Nacional  do  PMDB,  valores  que  seriam

decorrentes de parte da propina devida a SÉRGIO CABRAL. A quantia foi de fato, depositada na

conta do PMDB, conforme recibo eleitoral acostado aos autos. Indagado, o hoje Senador EUNÍCIO

OLIVEIRA também afirmou tratar-se de doação oficial.

No entanto, o douto Juízo sentenciante entendeu que, apesar das declarações dos

colaboradores, não fora produzido outro elemento de prova capaz de corroborar as alegações,

razão pela qual absolveu os denunciados SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, tendo em vista

o disposto no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13.

A sentença merece reforma.

Isso  porque,  ao  contrário  do  afirmado  no  decisum,  consta  dos  autos  prova

documental  que  corrobora  as  declarações  dos  colaboradores  ROGÉRIO  NORA  e  ALBERTO

QUINTAES, qual seja, a planilha de controle da propina apresentada pelo colaborador ALBERTO

QUINTAES, em que consta justamente em outubro de 2010, na coluna denominada “ACRJ”, o

débito de R$ 2.000.000,00 referente à doação eleitoral contabilizada como propina:
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Conforme  detalhado  na  denúncia,  a  planilha  apresentada  por  ALBERTO

QUINTAES corresponde a um controle contábil cujo preenchimento lhe foi determinado por seu

superior hierárquico na época, o superintendente comercial JOÃO MARCOS DA FONSECA, onde

consta,  inclusive,  referência  à  propina  cobrada  pelo  Secretário  de  Obras  HUDSON  BRAGA,

denominada de taxa de oxigênio ou O2, correspondente a 1% dos valores faturados:
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A despeito de se tratar de prova apresentada pelo colaborador, a planilha, criada

em computador utilizado por JOÃO MARCOS DA FONSECA, com títulos codificados diante do

conteúdo  ilícito,  é  uma  prova  fidedigna  dos  crimes  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  ora

imputados. Isto porque o Laudo de Perícia Criminal nº 2495/2016 (SETEC/SR/PF/PR), conforme

trecho abaixo reproduzido, elaborado pela Polícia Federal em Curitiba, comprovou que se trata de

arquivo eletrônico que sofreu sua última alteração em 29 de março de 2012, antes mesmo do

advento da Operação Lava Jato20.

Forçoso  concluir  que  a  referida  prova  é  absolutamente  idônea  a  corroborar  as

declarações prestadas pelos colaboradores ROGÉRIO NORA e ALBERTO QUINTAES no sentido

de que o valor de R$ 2.000.000,00 doado oficialmente ao PMDB em 2010 possui origem ilícita,

decorrente dos crimes de corrupção envolvendo o ex-governador SÉRGIO CABRAL, narrados na

denúncia (Conjunto de Fatos 01 e 02).

Vale destacar que a referida prova não foi desconstituída pelas defesas de SÉRGIO

CABRAL e de WILSON CARLOS, estando em harmonia com os depoimentos dos colaboradores e

com o vasto acervo probatório produzido nos autos, sendo, portanto, suficiente para comprovar,

além de qualquer dúvida razoável, que a doação eleitoral foi feita com recursos ilícitos, oriundos de

crimes de corrupção.

20 Prova compartilhada nos Autos nº 0507582-63.2016.4.02.5101.
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Fixada essa premissa quanto à suficiência probatória, não há dúvidas de que as

condutas, praticadas em 2010, configuram crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, V, da

Lei nº 9.613/98, em sua redação original.

Isso porque o repasse de valores ilícitos a título de doação eleitoral oficial teve por

objeto inequívoco conferir  aparência de licitude aos referidos valores,  que decorrem do ajuste

prévio de pagamento de propina.

Nesse sentido, vale citar o entendimento registrado pelo Juiz Sérgio Moro, da 13ª

Vara  Federal  de  Curitiba,  na  sentença  do  processo  nº  5022179-78.2016.4.04.7000/PR,  que

apreciou situação análoga à dos autos:

435.  A  sofisticação  da  prática  criminosa  tem  revelado  o  emprego  de

mecanismos  de  ocultação  e  dissimulação  já  quando  do  repasse  da

vantagem indevida do crime de corrupção.

437. Tal sofisticação tem tornado desnecessária, na prática, a adoção de

mecanismos de ocultação e dissimulação após o recebimento da vantagem

indevida, uma vez que o dinheiro já é recebido com aparência lícita.

438. Este é o caso, por exemplo, do pagamento de propina disfarçada

em doações eleitorais registradas. Adotado esse método, a propina já

chega  ao  destinatário,  o  agente  político,  com  aparência  de  lícita,

tornando  desnecessária  qualquer  nova  conduta  de  ocultação  ou

dissimulação.

439.  O mesmo pode ser  dito  em relação ao pagamento  de propina na

forma de uma doação aparentemente lícita realizada a uma Igreja. Oculta

ela  na prática  uma transação criminosa e torna desnecessário  qualquer

desdobramento posterior, já que o agente político obtinha ganhos com sua

promoção indevida nas festividades realizadas pela Paróquia São Pedro.

440. Não seria justificável premiar o criminoso por sua maior sofisticação e

ardil, ou seja, por ter habilidade em tornar desnecessária ulterior ocultação

e  dissimulação  do  produto  do  crime,  já  que  estes  valores  já  lhe  são

concomitantemente repassados com a aparência de licitude.
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441. Não se desconsidera aqui o precedente do Egrégio Supremo Tribunal

Federal na Ação Penal 470.

442. No caso, quando do julgamento dos embargos infringentes, o Egrégio

Supremo  Tribunal  Federal  condenou  o  ex-deputado  federal  João  Paulo

Cunha por corrupção, mas o absolveu por lavagem, por entender que o

expediente de ocultação em questão envolvia o recebimento da vantagem

indevida por pessoa interposta, no caso sua esposa que sacou em espécie

a  propina  no  banco.  O  Supremo  Tribunal  Federal  entendeu,

acertadamente,  naquele  caso  que  o  pagamento  de  propina  a  pessoa

interposta ainda fazia parte do crime de corrupção e não do de lavagem.

443. Salta aos olhos primeiro a singeleza da conduta de ocultação naquele

processo, a mera utilização da esposa para recebimento em espécie da

propina.

444.  Também necessário apontar a relevante diferença de que, naquele

caso, o numerário não foi recebido pela esposa e sucessivamente pelo ex-

parlamentar  já  com  aparência  de  lícito.  Pelo  contrário,  ao  dinheiro  em

espécie,  ainda  necessário,  para  a  reciclagem,  o  emprego  de  algum

mecanismo de ocultação e dissimulação.

445.  Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a pessoa

interposta,  mas de,  com a simulação de doações lícitas,  conferir,  à

vantagem indevida acertada no acordo de corrupção, a aparência de

lícita já quando do pagamento e recebimento, tornando desnecessária

qualquer outra providência.

446.  O entendimento ora adotado,  em evolução da posição do julgador,

não  representa  contrariedade  com  o  referido  precedente  do  Egrégio

Supremo Tribunal Federal, pois distintas as circunstâncias.

447.  As  condutas,  embora  concomitantes,  afetam  bens  jurídicos

diferenciados, a corrupção a confiança na Administração Pública e no

império da lei,  a  lavagem,  a Administração da Justiça e o domínio

econômico e até mesmo a integridade do processo eleitoral.

448.  Assim,  se no pagamento da vantagem indevida na corrupção,  são

adotados,  ainda  que  concomitantemente,  mecanismos  de  ocultação  e

dissimulação aptos a conferir aos valores envolvidos a aparência de lícito,

configura-se não só crime de corrupção, mas também de lavagem, uma
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vez que atribuída ao produto do crime de corrupção a aparência de licitude.

Forçoso  reconhecer,  diante  da  concomitância,  o  concurso  formal  entre

corrupção e lavagem.

Na mesma toada, foi o entendimento manifestado recentemente pela 2ª turma do

Supremo Tribunal Federal ao receber denúncia contra o Senador da República VALDIR RAUPP

DE MATOS, no inquérito 3982/DF, conforme acórdão publicado no DJE de 05/06/2017:

Ademais,  os  indícios  assentam  que  o  recebimento  dos  valores

espúrios teria se dado de forma dissimulada, por intermédio de duas

doações  eleitorais  oficiais  realizadas  pela  empreiteira  a  terceiro

(Diretório  Estadual  do  PMDB  de  Rondônia),  nos  valores  de

R$ 300.000,00  (trezentos  mil  reais)  e  R$  200.000,00  (duzentos  mil

reais),  e,  posteriormente,  repassadas  pela  agremiação partidária  ao

parlamentar,  fato para o qual  também teriam contribuído Maria Cléia  e

Pedro Rocha.

Desse modo, concluo que os elementos colhidos durante a investigação

também indicam a possibilidade do cometimento do delito de lavagem de

dinheiro, correspondente à ocultação e dissimulação da origem dos valores

desviados de contratos da Petrobras, mediante a utilização de mecanismos

para  dificultar  a  identificação  do  denunciado  Valdir  Raupp  como

destinatário final das quantias supostamente destinadas à sua campanha.

A operacionalização  desses pagamentos  teria  sido efetuada por  Alberto

Youssef,  que  administrava  uma  verdadeira  estrutura  criminosa

especializada em branqueamento de capitais, conforme narrado por este

colaborador (fls. 59-64, fls. 67-70, fls. 71-75, fls. 84-89, fls. 90-92, fls. 93-

101 e fls.  907-909),  que,  em síntese,  revela pagamentos realizados por

empreiteiras, a título de propina, “pagos tanto em espécie como por meio

de  emissão  de  notas  com base  em contratos  fictícios  de  prestação  de

serviços,  existindo  empresas  que  preferiam  realizar  os  depósitos  no

exterior”.

Repiso, como dito ao início deste voto, que esta fase não exige um juízo de

certeza,  mostrando-se o  material  indiciário  suficiente  ao recebimento  da

denúncia, pelo que não procedem as teses defensivas suscitadas contra a
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peça acusatória, que descreve a ocorrência de crimes antecedentes (contra

a Administração Pública), bem como indica com clareza a ação e intenção

dos  denunciados  tendentes  à  ocultação  dos  valores  recebidos  por

intermédio  de  organização  criminosa,  que  se  subsumem  ao  tipo  penal

descrito no art. 1º, V e § 4°, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei

12.683/2012, tendo em vista que os fatos teriam ocorrido em 2010.

Forçoso reconhecer, portanto, que as condutas de SÉRGIO CABRAL e WILSON

CARLOS  ao  determinarem  que  ROGÉRIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO  e  ALBERTO  QUINTAES

ocultassem,  por  meio  de  doação  oficial  eleitoral  da  empreiteira  ANDRADE  GUTIERREZ  ao

diretório nacional do PMDB, em outubro de 2010, a origem ilícita do valor de R$ 2.000.000,00,

oriundo de crimes de corrupção, estão cabalmente comprovadas nos autos pelas declarações dos

colaboradores, pela planilha de nome “Operação Mecânica Mar_12.xlsx”, bem como pelo Laudo

de Perícia Criminal nº 2495/2016 (SETEC/SR/PF/PR), as quais estão em perfeita harmonia com

as demais provas dos autos e não foram desconstituídas pelas defesas dos ora apelados.

Sendo assim, a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º,

V, da Lei nº 9.613/98, é medida que se impõe.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que  SÉRGIO  CABRAL  e  WILSON  CARLOS  sejam  condenados  pelo  crime  de  lavagem  de

dinheiro,  previsto no art.  1º, V, da Lei nº 9.613/98, na forma do art.  29 do CP, em relação ao

Conjunto de Fatos 03, descrito na denúncia e devidamente comprovado nos autos.

4.3) DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO

APELADO PEDRO RAMOS DE MIRANDA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM

DE  DINHEIRO  POR  MEIO  DA  AQUISIÇÃO  DE  JOIAS  (DESCRITO  NA  DENÚNCIA  COMO

CONJUNTO DE FATOS 4).

Conforme consta da denúncia, PEDRO RAMOS DE MIRANDA integrava o “staff”

que  circundava  SÉRGIO  CABRAL,  efetuando  pagamentos,  agendando  e  levando  SÉRGIO

CABRAL  aos  compromissos.  Na  definição  contida  na  imputação  inicial,  PEDRO  RAMOS  DE

MIRANDA é o “faz-tudo” de SÉRGIO CABRAL. 
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Foram imputados a PEDRO RAMOS DE MIRANDA os seguintes fatos ilícitos:

FATO 04: LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98 –

SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, CARLOS MIRANDA, CARLOS

BEZERRA E PEDRO RAMOS 

“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre os anos de 2007

e  2016,  SÉRGIO  CABRAL  e  ADRIANA  ANCELMO,  por  64  vezes,  e

CARLOS MIRANDA, por 41 vezes, com auxílio de CARLOS BEZERRA e

PEDRO  RAMOS,  por  meio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam a origem, natureza, localização, movimentação e disposição

sobre valores de pelo menos R$ 6.562.270,00 com a aquisição de joias de

altíssimo  valor  de  mercado,  algumas  exclusivas,  perante  as  joalherias

ANTÔNIO  BERNARDO  (ARANY  ADORNOS  LTDA),  na  loja  da  Rua

Marques de São Vicente, 52, Lj.  330,  Shopping da Gávea,  e H STERN

(HSJ  COMERCIAL  SA),  na  loja  da  Rua  Garcia  D'Avila,  113,  8º  andar,

Ipanema, ambas na cidade do Rio de Janeiro. As aquisições eram feitas

em  espécie,  sem  emissão  de  notas  fiscais,  e  os  pagamentos  eram

realizados em momento posterior, com o propósito indisfarçável de lavar o

dinheiro  sujo  angariado  pela  organização  criminosa  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 04).” 

Na sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Marcelo Bretas, PEDRO RAMOS DE

MIRANDA foi absolvido das imputações acima descritas com as seguintes fundamentações:

“Em relação ao réu PEDRO MIRANDA, as provas dos autos, inclusive o

depoimento colaboradora Maria Luiza Trota, apontam no sentido de que

era  ele  mero  empregado  de  SÉRGIO  CABRAL,  não  tendo  atuado  no

esquema de lavagem de dinheiro através da compra de joias.  Por  isso,

entendo que deve ser absolvição dessa imputação.” (fls. 8234) 

PEDRO RAMOS DE MIRANDA foi um dos principais “entregadores de dinheiro em

espécie” na joalheria de ANTÔNIO BERNARDO durante o período do mandato de governador de

SÉRGIO CABRAL. Esse fato está provado pelo conjunto probatório.
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O próprio apelado em suas alegações finais reconhece o fato, porém apresenta

como defesa a ausência de dolo da conduta, por não ter ciência da origem do dinheiro empregado

na compra das joias,  alegando que a compra das joias não é crime de lavagem, sendo mero

proveito do crime anterior.

A imputação está baseada em sólidas provas da existência do crime, vez que a

testemunha  VERA  TROTTA  reconhece  PEDRO  RAMOS  DE  MIRANDA  como  um  dos

responsáveis pelas inúmeras entregas de dinheiro para aquisição das joias em questão.

A participação de PEDRO RAMOS DE MIRANDA no pagamento das joias é tão

relevante que o próprio cadastro realizado na joalheria ANTÔNIO BERNARDO tinha sua alcunha

registrada em cadastro fictício tendo como destinatário final SÉRGIO CABRAL.

Transcreve-se  nesse  ponto  os  argumentos  expostos  nas  alegações  finais

apresentadas:

“A gerente da loja da ANTONIO BERNARDO no Shopping da Gávea VERA

LUCIA GUERRA admitiu que SÉRGIO CABRAL adquiria joias com ela há

muitos anos, chegando a levar as peças ao então governador no Palácio

das Laranjeiras e em sua residência no Leblon (Rua Aristides Espínola)

para  que  ele  escolhesse  as  de  sua  preferência,  sendo  certo  que,  em

momento posterior,  CARLOS MIRANDA ou PEDRO RAMOS levavam à

joalheria o dinheiro referente às transações realizadas.

A dinâmica de venda a SÉRGIO CABRAL incluía invariavelmente a entrega

inicial  de cheques de contas do próprio CARLOS MIRANDA nos bancos

Itaú (341), Ag. 6171/CC 4550-0, e Citibank (745), Ag 0003/CC 53111044.

Em momento posterior, pegava-se o cheque de volta efetuando-se a sua

troca por  dinheiro  em espécie.1  O pagamento,  registro e ocultação das

transações foram assim descritos por VERA LUCIA GUERRA:

Que CARLOS MIRANDA efetuava o  pagamento,  via  de  regra,  de

modo parcelado, da seguinte forma: entregava cheques assinados e

pré datados na loja da Antônio Bernardo, localizada no Shopping da
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Gávea, e que, posteriormente, conforme iam vencendo, os recolhia e

fazia a troca do seu cheque por dinheiro em espécie; Que a pedido

de SERGIO CABRAL não eram emitidas notas fiscais; Que também a

pedido de SERGIO CABRAL não havia cadastro registrado na loja

com seu nome; Que informa que,  para atender a esse pedido,  no

sistema informatizado da Antônio Bernardo, consta o codinome de

'Ramos Filho' como sendo SÉRGIO CABRAL. (grifos nossos)

O  depoimento  de  VERA  foi  confirmado  perante  esse  d.  Juízo  em

15/03/2017:

“PR – A senhora trabalha onde?
Vera Lúcia (VL) – Na Antonio Bernardo do Shopping da Gávea.
PR – A senhora conhece CARLOS MIRANDA?
VL – Conheço.
PR – Em que circunstâncias a senhora o conhece?
VL –  Cliente  da loja.  (…)  um cliente  antigo  que eventualmente  ia
comprar presentes para a esposa.
PR – A senhora sabe como ele pagava?
VL – Em dinheiro. Em cheque parcelado.
PR – Em dinheiro vivo?
VL – Troca de cheque. Parcelado.
PR – Como é que isso funcionava?
VL – Ele dava cheques divididos até dez vezes e todo mês ele ia lá e
trocava o cheque por dinheiro (…) em espécie.
(…)
PR – A senhora sabe se foi emitida nota fiscal por essas vendas?
VL – Era sempre com desconto especial e sem nota fiscal a pedido
deles.
(…)
PR – E o senhor SÉRGIO CABRAL também era cliente da senhora?
VL – Era um cliente bastante antigo também e também comprava nas
mesmas datas de aniversário, aniversário de casamento, Natal, Dia
das Mães, Dia dos Namorados pra esposa.
PR – E como é que ele pagava?
VL  –  Da  mesma  forma,  Com  desconto;  sem  nota  fiscal;  cheque
parcelado e trocado mês a mês.
PR –  E  quem  ia  trocar  esse  cheque  mês  a  mês?  Era  o  próprio
CARLOS MIRANDA? O próprio SÉRGIO CABRAL?
VL – Não, o SÉRGIO não. O CARLOS ou alguma outra pessoa que
trabalhava com ele. (…)

Após  diligência  de busca  e  apreensão  realizada  na  sede da  ANTONIO

BERNARDO no Shopping da Gávea, foi possível identificar no sistema de
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cadastro de clientes da joalheria os registros relativos a SERGIO CABRAL

(“RAMOS  FILHO”),  que  adquiriu  desde  o  ano  2000  até  2016  a

impressionante  quantidade  de  114  joias,  totalizando  R$  3.880.822,00,

sendo certo que 80% desse valor refere-se a joias adquiridas enquanto o

denunciado  esteve  à  frente  do  Governo  do  ESTADO  DO  RIO  DE

JANEIRO. Em seu cadastro dissimulado, abaixo reproduzido, consta a sua

última  compra,  realizada  em  11  de  maio  de  2016,  um  colar  pago  em

espécie no valor de R$ 21.000,00:
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Registre-se que o codinome “RAMOS FILHO”, adotado pela joalheria para

efeito de cadastro dissimulado, não foi escolhido por acaso. Ele reúne os

sobrenomes  do  assessor  de  SERGIO  CABRAL  para  assuntos  que

envolvem  pagamentos  espúrios,  PEDRO  RAMOS,  e  o  seu  próprio

(SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS  FILHO), o que se justifica à

vista do fato deste assessor atuar, juntamente a CARLOS MIRANDA e a

CARLOS  BEZERRA,  como  homem  de  confiança  e  responsável  por

carregar o dinheiro sujo da organização criminosa.

A título de exemplo do modus operandi da lavagem de dinheiro revelada

nos cadastros da ANTONIO BERNARDO, confira-se o registro da compra

por SERGIO CABRAL, em 18 de julho de 2012, de um anel Mozart com

Turmalina Paraíba, um colar Blue Paradise e um par de brincos Espeto de

Turmalina, no valor total de R$ 1.000.000,00, garantido por 10 cheques do

Itaú (341), Ag. 6171, CC 4550-0, de titularidade de CARLOS MIRANDA, em

10 prestações de R$ 100.000,00, os quais foram trocados por dinheiro em

espécie,  num  verdadeiro  esquema  de  contabilidade  de  “Caixa  2”  e  de

“compensação paralela”:

Portanto, após assumir o governo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO em

janeiro de 2007 e implantar os esquemas de corrupção, SÉRGIO CABRAL
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adquiriu em espécie e pelo sistema de compensação paralelo o total de R$

3.054.560,00 em joias da ANTÔNIO BERNARDO, sem emissão de notas

fiscais1 e valendo-se de cheques de CARLOS MIRANDA como garantia

até a troca pelo dinheiro sujo que era levado à joalheria por este ou por

PEDRO RAMOS, conforme a relação a seguir,  que demonstra a prática

sucessiva e reiterada de 31 atos de branqueamento de capitais ilícitos por

parte do denunciado:

JOALHERIA ANTÔNIO BERNARDO: SÉRGIO CABRAL

JOIA
ADQUIRIDA SEM

NOTA FISCAL
VALOR (R$) AQUISIÇÃO FORMA DE PAGAMENTO

Colar Mel R$ 21.000,00 11.05.2016 dinheiro à vista

Pulseira Ala Au B R$ 98.000,00 15.05.2013 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Ala múltiplo 
Au B

R$ 63.000,00 15.05.2013 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Blues Au B R$ 79.000,00 15.05.2013 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel imperial 
Passion R$ 65.000,00 19.12.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Pulseira Soul com 
diamante R$ 158.000,00 19.12.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco clímax com 
diamante R$ 77.000,00 19.12.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Mozart com 
turmalina R$ 159.000,00 18.07.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Colar Blue Paradise 
com turmalina R$ 229.000,00 18.07.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco espeto de 
turmalina paraíba R$ 612.000,00 18.07.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA 

Anel Leblon laranja 
Au B R$ 72.000,00 11.06.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA 

Brinco Volúpia R$ 82.000,00 10.04.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Gênesis com 
diamante

R$ 78.000,00 10.04.2012 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Blue Cluster 
Au B

R$ 48.800,00 13.07.2011 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Blue CLuster
Au B

R$ 125.100,00 13.07.2011 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Anêmona com 
turmalinas

R$31.950,00 18.05.2011 COMPENSAÇÃO PARALELA
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Anel Folhagem com
esmeralda R$ 67.050,00 18.05.2011 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Folhagem 
com esmeralda R$ 138.960,00 19.05.2011 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Rubro Au B R$ 162.000,00 23.12.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Rubro Au B R$ 158.000,00 23.12.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Ar com 
diamante R$ 23.400,00 04.06.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Gaudi com 
diamantes R$ 198.000,00 18.05.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Aliança Eu te amo R$ 19.000,00 18.052010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Dream R$ 8.300,00 31.03.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Pulseira Dream R$ 23.000,00 31.03.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Helicônia 
maior

R$ 58.000,00 31.03.2010 COMPENSAÇÃO PARALELA

Pulseira Íntimo R$ 57.000,00 23.12.2009 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Íntimo 
retangular R$ 26.000,00 23.12.2009 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Janela R$ 7.000,00 23.12.2009 COMPENSAÇÃO PARALELA

Brinco Fractalis 
especial II

R$ 60.000,00 23.12.2008 COMPENSAÇÃO PARALELA

Anel Tech com 
diamante

R$ 50.000,00 23.12.2008 COMPENSAÇÃO PARALELA

TOTAL R$ 3.054.560,00

Vale  destacar  que,  não  por  coincidência,  no  dia  18  de  julho  de  2012,

quando SÉRGIO CABRAL adquiria de forma clandestina um anel, um colar

e um par de brincos com turmalinas (ilustrações a seguir),  totalizando a

fabulosa quantia de R$ 1.000.000,00, a sua esposa e ora codenunciada

ADRIANA ANCELMO completava 42 anos de idade, eis que nascida em 18

de julho de 1970:
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Mas não somente SERGIO CABRAL era, propositalmente, registrado pela

joalheria  ANTONIO  BERNARDO  com  codinome  (“RAMOS  FILHO”).  A

contabilidade  paralela  e  codificada  para  esconder  os  verdadeiros

adquirentes  de  joias  também era  utilizada  em relação  aos denunciados

ADRIANA  ANCELMO  e  CARLOS  MIRANDA,  conforme  esclareceu  a

gerente VERA LUCIA GUERRA: 

Que,  da  mesma  forma,  ADRIANA  ANCELMO  possuía  o  codinome  de
'Lurdinha'  no  sistema;  Que,  quando  os  cheques  venciam,  a  loja
comunicava a CARLOS MIRANDA; Que, em algumas oportunidades, quem
levava  o  dinheiro  para  loja  era  Pedro Ramos  de Miranda,  assessor  de
SÉRGIO  CABRAL;  Que ADRIANA  ANCELMO  também  era  sua  cliente;
Que ADRIANA já foi à loja algumas vezes;  Que a forma de pagamento
para as joias que foram adquiridas por ADRIANA era semelhante à forma
de SERGIO CABRAL, isto é, com a entrega de cheques assinados com a
posterior troca dos mesmos por dinheiro em espécie; (…) Que CARLOS
MIRANDA  também  era  cliente  da  loja;  Que  o  codinome  de  CARLOS
MIRANDA no sistema informatizado era 'João Cabra',  em razão de sua
criação de cabras. (gg.nn.)

PEDRO RAMOS, um dos assessores de confiança de SÉRGIO CABRAL,

operava  com  CARLOS  MIRANDA  no  núcleo  financeiro  da  organização

criminosa, sendo sua tarefa, quanto à lavagem dinheiro por intermédio da

aquisição  de  joias,  levar  altas  quantias  em  dinheiro  vivo  à  joalheria

ANTÔNIO BERNARDO, a fim de ser trocado pelos cheques que ficavam,

em garantia, sob a posse da empresa.

Foi possível identificar no sistema de cadastro de clientes da joalheria os

registros relativos a ADRIANA DE LOURDES ANCELMO (“LOURDINHA”),
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que adquiriu,  entre 2008 e 2015, durante o governo do marido, 75 joias,

totalizando R$ 853.904,00, com destaque para a peça exclusiva que leva o

seu nome:  “Brinco Fascínio  Especial  –  Adriana A”,  adquirido  em 25 de

agosto  de  2008  por  R$  200.000,00,  garantida  por  08  cheques  do

Itaú/Unibanco  (341),  Ag  599,  CC  1058347,  em  nome  de  ANCELMO

ADVOGADOS, em 8 prestações de R$ 25.000,00, os quais foram trocados

por  dinheiro  em  espécie  no  esquema  de  compensação  paralela  da

organização liderada por SÉRGIO CABRAL: 
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E não somente cheques da ANCELMO ADVOGADOS foram usados no

esquema  de  lavagem  com  compensação  paralela.  O  cadastro  de

“LOURDINHA” revelou que algumas joias foram compradas com o uso de

cheque em garantia de contas pertencentes a CARLOS MIRANDA, como o

“Brinco  Sucata”  e  o  “Terço  Angel  com  diamantes”,  adquiridos  por  R$

70.000,00  em  15  de  outubro  de  2010,  quando  foi  dado  como  garantia

cheques da Conta Itaú (341) – Ag 6171, CC 04550-0, ou o “Brinco com

pérolas da cliente e diamantes”, adquirido por R$ 28.000,00 em 15 de julho

de 2010, tendo sido dado em garantia, para posterior troca em dinheiro, os

cheques da conta Citibank (745) – Ag 0003, CC 53111044. 

Esses cheques,  assim como outros  usados na “compensação paralela”,

eram trocados nas respectivas datas de vencimento por dinheiro levado à

joalheria ora por CARLOS MIRANDA, ora por PEDRO RAMOS, conforme o

depoimento  da  gerente  VERA  LUCIA,  bem  como  informação  oficial

fornecida  pela  ANTÔNIO  BERNARDO  ao  MPF  no  Rio  de  Janeiro,

permitindo dessa forma que o dinheiro ilícito utilizado na aquisição de joias

não ingressasse no sistema bancário.

 

Durante a gestão de SÉRGIO CABRAL no governo do ESTADO DO RIO

DE JANEIRO, ADRIANA ANCELMO adquiriu, portanto, em espécie e pelo
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sistema de compensação paralelo o total de R$ 790.423,00 em joias da

ANTÔNIO BERNARDO, sem emissão de notas fiscais1 e valendo-se de

cheques como garantia  até a troca pelo dinheiro sujo que era levado à

joalheria por CARLOS MIRANDA e PEDRO RAMOS, conforme a relação a

seguir, que demonstra a prática sucessiva e reiterada de pelos menos 24

atos de branqueamento de capitais ilícitos por parte dos réus:

JOALHERIA ANTÔNIO BERNARDO: ADRIANA ANCELMO

JOIAS ADQUIRIDAS
SEM NOTA FISCAL VALOR (R$) AQUISIÇÃO FORMA DE PAGAMENTO

Brinco Leblon laranja Au B
maior R$ 50.000,00 15/08/2013 compensação paralela

Brinco espeto Coruja R$ 18.950,00 31/05/2012 Dinheiro à vista

Terço Angel com diamantes
II Au B

R$ 121.000,00 16/02/2012 compensação paralela

Anel Lumière com beads R$ 38.600,00 16/022012 compensação paralela

Brinco Ray com pérola R$ 55.900,00 16/02/2012 compensação paralela21

Brinco Prisma múltiplo R$ 10.000,00 23/03/2011 Dinheiro à vista

Brinco Asteca 86 R$ 10.000,00 23/03/2011 Dinheiro à vista

Terço Angel com diamantes
Au B

R$ 48.800,00 05/10/2010 compensação paralela

Brinco Sucata R$ 22.000,00 05/10/2010 compensação paralela

Brinco Pólen Triplo 
especial R$ 80.400,00 28/03/2011 compensação paralela

Brinco com pérolas da 
cliente R$ 28.000,00 21/06/2010 compensação paralela

Aliança tipo Yes R$ 2.797,00 18/06/2010 compensação paralela

Aliança tipo Yes R$ 2.797,00 18/06/2010 compensação paralela

Anel Contraste com pedra R$ 7.798,00 18/06/2010 compensação paralela

Aliança Eterna especial R$ 46.400,00 15/12/2009 compensação paralela

Brinco Dress maior ST R$ 7.900,00 15/12/2009 compensação paralela

Anel Puzzle com diamante 
C

R$ 13.700,00 15/12/2009 compensação paralela

Brinco Fieira R$ 4.000,00 15/12/2009 compensação paralela

Anel Passagem Au B R$ 4.757,00 06/11/2009 compensação paralela

21Apenas parte desse valor, num total de R$ 21.600,00 (cheque 302530), foi depositado no Banco Itaú, Ag 8598, CC 015686, da Zaaf 
Adornos Ltda.
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Anel Passagem Au B R$ 4.757,00 06/11/2009 compensação paralela

Anel Passagem R$ 4.757,00 06/112009 compensação paralela

Brinco Sol Nascente R$ 3.100,00 16/09/2008 compensação paralela

Brinco Fascínio Especial R$ 200.000,00 28/08/2008 compensação paralela

Brinco Fértil R$ 4.010,00 19/082008 compensação paralela

TOTAL R$ 790.423,00

Importante registrar que em alguns registros de compras no cadastro do

cliente  “RAMOS  FILHO”  da  ANTÔNIO  BERNARDO  examinados  pela

Polícia Federal (cf. Informação nº 21/2016) foram identificadas, em algumas

aquisições de joias antes e após o governo Cabral, anotações referentes

aos nomes de SÉRGIO CABRAL e ADRIANA ANCELMO, o que demonstra

de forma definitiva que aquele codinome era usado como forma de ocultar

os verdadeiros adquirentes das mercadorias, conforme exemplos a seguir:

Resta  clara,  portanto,  a  participação  de  PEDRO  RAMOS  DE  MIRANDA  no

pagamento  das joias  em prol  de  SÉRGIO CABRAL e ADRIANA ANCELMO,  sendo certo que

Folha 97 de 194

JFRJ
Fls 8573

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

PEDRO RAMOS DE MIRANDA não era apenas um mero entregador de dinheiro que não tinha

ciência da origem ilícita do dinheiro, como entendeu o Juízo de 1º grau.

PEDRO RAMOS DE MIRANDA era assessor especial do gabinete Governador do

Estado do Rio de Janeiro, com cargo em comissão e com responsabilidade do seu cargo. Era bem

remunerado e apresentava patente de SUBTENENTE do Corpo de Bombeiro do estado do Rio de

Janeiro.

A alegação de que PEDRO RAMOS DE MIRANDA não tinha ciência de que os

valores movimentados em dinheiro em espécie eram ilícitos por ser “mero empregado” de SÉRGIO

CABRAL, não se sustenta.

Durante a instrução processual o LUIZ CARLOS BEZERRA em seu interrogatório

elucida o apelido de PEDRO RAMOS DE MIRANDA em suas anotações e dá exemplo da sua

atuação como transportador do dinheiro da organização criminosa.

(...)
JF MARCELO BRETAS:  Temos  várias  anotações  suas.  Vou  mencionar
algumas:
(Lê) “Em 2014: ‘75 do Tocha para Paulinho e foi Mimi que mandou, depois
acerta o que falta.’”
Traduz isso para mim.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: O Tocha, no caso, é o Pedro Ramos. 
JF MARCELO BRETAS: Pedro Ramos de Miranda? Tocha. Setenta e cinco
é setenta e cinco mil?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Setenta e cinco mil.
JF MARCELO BRETAS: Para entregar para ele?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.
JF MARCELO BRETAS: Aí o senhor entregou isso para ele?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Perfeitamente.
JF MARCELO BRETAS: Para quê?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não sei dizer.

Folha 98 de 194

JFRJ
Fls 8574

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

JF MARCELO BRETAS: E foi Mimi quem mandou? Esse Mimi é o Carlos
Miranda.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: O Carlos Miranda.
JF MARCELO BRETAS: “Depois acerta o que falta.” Quanto falta?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não me lembro.
(…)
JF MARCELO BRETAS: Era a Sônia.
Agora estou em outubro de 2015. “18 Tocha para Maria.”18 Tocha...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Tocha era o Ramos.
JF MARCELO BRETAS: “Quinta-feira. 23 Tocha para piscina.”
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não me lembro dessa Maria.
JF MARCELO BRETAS: “18 Tocha para Maria.”Depois vem: “quinta-feira
23 Tocha para piscina.”
É alguma obra...?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Confesso que não me lembro.
JF MARCELO BRETAS: 23 Tocha é dinheiro que foi para o Tocha – Pedro
Ramos.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: É saída que foi para ele. Exatamente.
(…)
JF MARCELO BRETAS: 62 Tocha, 62 foi para o ...(ininteligível)...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.
JF MARCELO BRETAS: Foi.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Sim.
JF MARCELO BRETAS: Até 4ª. Depois disso...
SR.  LUIZ CARLOS BEZERRA:  É porque isso deve ter  um prazo  antes
comunicado.
JF MARCELO BRETAS: Galeto Tia, folha 72.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Foi o dia 07/2, não? Não entendi.
JF MARCELO BRETAS: Está assinado.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Teria uns cinquenta nesse caso aí.
JF MARCELO BRETAS: Galeto?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Sim.
JF MARCELO BRETAS: Galeto é Galo. Galo é 50 mil para a Tia. Que Tia é
essa?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso na casa dele. Como se diz? O que o
senhor falou?
JF MARCELO BRETAS: A governanta...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Exato.
JF MARCELO BRETAS: Folha 72. O que foi?
SR.  LUIZ  CARLOS  BEZERRA:  Folha  entregava  ao  Tocha  para  o
pagamento de funcionários. Entendeu?
JF MARCELO BRETAS: Sim. 72 talvez seja...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Mil
JF MARCELO BRETAS: 1.000. Sonichta...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Sônia. É a Sônia. É a mesma pessoa.
JF MARCELO BRETAS:  E a  Sônia  150.SR.  LUIZ CARLOS BEZERRA:
Isso.
JF MARCELO BRETAS:  Falta saber Magal.  Aliás,  Maga.  100,  quinta,  a
partir de 14h. Aí vem, Maga 70, 20 Big, 30 eu, 20 Tocha, 20 Mimi, sobram
8 para segurar.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso. São valores que saíram.
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JF MARCELO BRETAS: 70 mil para a Magali Cabral, 20 para o Pedro...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Pedro. Big é o Serjão.
JF MARCELO BRETAS: Serjão. 30 você, 20 Tocha, que é o Pedro...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.
JF MARCELO BRETAS: 20 Mimi...
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Carlos.
JF MARCELO BRETAS: Para o Miranda sobram 8.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.
JF MARCELO BRETAS: Foto, imagem com recibo, depósito na conta de
Carlos Miranda, 10 mil.”
(...)
JF MARCELO BRETAS: 10 Bd. BD é o Sérgio Cabral. E 10 Mimi OUT. Deu
dinheiro para o Carlos Miranda.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Sim.
JF MARCELO BRETAS: 60 Adri amanhã.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: No escritório.
JF MARCELO BRETAS: 50 ramos bd.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: É isso. É o Ramos. É quando...
JF MARCELO BRETAS: O Ramos...?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: É que pegava, na realidade.
JF MARCELO BRETAS: Em nome do Cabral?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Exatamente.
(...)
DR. SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS (MPF): Trinta mil por mês? Essa menção –
ela aparece aqui, deixe-me só localizar. Tem uma menção curiosa: Obama.
Anotação de Obama.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Deve ter sido, então... Foi pro Pedro. Pode
ter  sido quantia  em dólar,  que aí  não fui  eu  a  levar  e  isso deve estar
relacionado com o Carlos. O Carlos não, o Ramos.
DR. SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS (MPF): O Ramos?
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: É. Acredito eu que seja, porque Obama é
um nome estrangeiro e era Presidente dos Estados Unidos. Acredito eu
que era referente a dólar.
DR. SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS (MPF): Certo. Essa é uma outra questão:
às vezes o senhor movimentava real e, às vezes, moeda estrangeira.
SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Exato.

No interrogatório  acima reproduzido resta claro que PEDRO RAMOS DE

MIRANDA, servidor público assessor direto do governador SÉRGIO CABRAL, recebeu dinheiro

em espécie de um empresário CARLOS MIRANDA, operador financeiro de SÉRGIO CABRAL;

recebeu dinheiro em espécie de LUIZ CARLOS BEZERRA, outro operador financeiro de SÉRGIO

CABRAL, além de receber dólares em espécie e, ainda, realizou pagamento em joalheria em favor

de SÉRGIO CABRAL. 

O dolo do apelado PEDRO RAMOS deriva, aliás, das próprias circunstâncias dos

delitos narrados. O recebimento de quantias vultosas de dinheiro em espécie, inclusive de moeda
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estrangeira, de conhecido operador financeiro de SÉRGIO CABRAL, evidenciava a origem ilícita

dos recursos. O apelado PEDRO RAMOS exerceu a referida função por 7 anos, com permanência

e estabilidade na organização criminosa, movimentando habitualmente elevadíssimas quantias em

dinheiro,  como apontam os valores das joias por ele pagas e as anotações de LUIZ CARLOS

BEZERRA para  o  codinome  Tocha,  revelado  por  BEZERRA como sendo  o  acusado  PEDRO

RAMOS, indicando nesse último caso, a movimentação de 18, 20, 23, 50, 62, 72 e 75 mil reais em

dinheiro vivo e em outras oportunidades em dólares americanos, como mencionou LUIZ CARLOS

BEZERRA. 

Não é razoável pressupor que PEDRO RAMOS tenha movimentado habitualmente

recursos  em  espécie  em  tais  montantes  por  ordem  de  um  agente  público  –  no  caso  o  ex-

Governador  Sérgio  Cabral  –  sem  ter  ciência  da  origem  obviamente  ilícita  dos  recursos.  O

acolhimento da tese de ausência de dolo trazida pela defesa de PEDRO RAMOS não encontra

respaldo nas provas dos autos, que demonstram, para além da dúvida razoável, a plena ciência do

apelado acerca da origem ilícita dos recursos por ele movimentados. 

Deste modo, este órgão ministerial requer a reforma da r. sentença recorrida para

que PEDRO RAMOS DE MIRANDA seja condenado pela participação nos delitos de lavagem de

capitais a ele imputados (Conjunto de FATOS 04), da forma narrada na peça acusatória.

4.4)  DA NECESSIDADE  DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO

DOS APELADOS HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO EM RAZÃO DA

PRÁTICA DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (DESCRITOS NA DENÚNCIA COMO

CONJUNTO DE FATOS 15, 16 e 17).

Os elementos  de  prova  oriundos  das  quebras  dos  sigilos  fiscal  e  bancário,  as

declarações  dos  colaboradores  e  as  demais  provas  testemunhais  e  documentais  produzidas

confirmaram que HUDSON BRAGA movimentou em sua conta bancária valores incompatíveis

com a renda por ele declarada. 

Após a sua saída do Governo do Estado do Rio de Janeiro, HUDSON BRAGA e

seus familiares começaram a ter um desempenho excepcional nos negócios, auferindo milhões de

reais nos mais diversos ramos – de consultorias a postos de gasolina, passando por investimentos
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imobiliários. Tal situação, na verdade, denotou a existência de estratagemas para a ocultação das

vantagens espúrias auferidas quando ocupava o cargo de Subsecretário  Estadual  de Obras e

cobrava das empreiteiras a denominada “taxa de oxigênio”.

Com  efeito,  as  investigações  abriram  caminhos  suficientes  para  revelar  como

HUDSON  BRAGA  ocultou  e  dissimulou  os  proventos  do  crime:  por  meio  da  constituição  de

empresas  em  sociedade  com  LUIZ  PAULO  REIS,  utilizando  como  “laranjas”  sua  esposa

ROSÂNGELA BRAGA e sua filha JÉSSICA BRAGA, e através da aquisição de bens de luxo em

nome de terceiros.

Insta  salientar  que  o  denunciado  LUIZ  PAULO  REIS  exerceu,  no  âmbito  da

organização criminosa,  a posição de “testa de ferro”  do denunciado HUDSON BRAGA com a

finalidade de ocultar os valores ilícitos obtidos através dos crimes de corrupção.

Por seu turno, JOSÉ ORLANDO, que foi chefe de gabinete de HUDSON BRAGA na

Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, passou a trabalhar formalmente, a

partir  de  16  de  março  de  2015,  para  a  H  BRAGA  CONSULTORIA,  além  de  constar  como

empregado da SULCON CONSTRUÇÕES a partir de 2016, empresas do operador administrativo

da organização criminosa, sendo promovidos atos de lavagem de capitais através das referidas

empresas, em favor de HUDSON BRAGA e com a participação de LUIZ PAULO REIS e JOSÉ

ORLANDO.

Desta  feita,  HUDSON  BRAGA,  LUIZ  PAULO  REIS  e  JOSÉ  ORLANDO  foram

denunciados  pela  prática  dos  crimes  de  lavagem  de  ativos  (art.  1º,  §4º,  da  Lei  9.613/98)

especificamente em relação aos Conjuntos de Fatos 15, 16, 17, 18 e 19 constantes da denúncia.

Por meio da sentença ora recorrida, em síntese, os apelados supracitados foram

absolvidos pela prática do crime de lavagem de ativos consistente na ocultação e dissimulação da

propriedade da lancha Retcha registrada em nome de Luiz Paulo Reis (Conjunto de Fatos 15).

Quanto aos crimes de lavagem de ativos atinentes aos Conjuntos de Fatos 16 e 17,

não obstante o d. Juízo a quo ter reconhecido a materialidade dos delitos, assim como a autoria de

HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS, condenando-os pela prática criminosa, entendeu que não

restou provado o envolvimento de JOSÉ ORLANDO no crime em tela.
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Os itens subsequentes versam, portanto, sobre as razões para reforma da sentença

em razão da comprovação da prática do delito de lavagem de capitais relacionado à lancha Retcha

(Conjunto de Fatos 15), assim como da demonstração da participação dolosa de JOSÉ ORLANDO

nos  atos  de  lavagem  quanto  à  ocultação  da  origem,  natureza,  disposição,  movimentação  e

propriedade de R$ 329.254,35 e de R$ 169.083,50, respectivamente, através de sua aplicação

como receita  sem origem comprovada na empresa  SULCON CONSTRUÇÕES MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS LTDA (Conjunto de Fatos 16) e através de retirada de valores como lucros e

dividendos sem origem comprovada da empresa R-2 POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS

VEICULAR LTDA (Conjunto de Fatos 17).

4.4.1)  RAZÕES PARA REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DE HUDSON BRAGA e  LUIZ PAULO

REIS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO POR MEIO DA AQUISIÇÃO E

OCULTAÇÃO  DE  BENS  POR  INTERPOSTA  PESSOA  –  A  EMBARCAÇÃO  RETCHA

(CONJUNTO DE FATOS 15)

Neste item da peça acusatória foram imputados a aos réus HUDSON BRAGA, LUIZ

PAULO REIS e JOSÉ ORLANDO os seguintes fatos ilícitos:

“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, os denunciados LUIZ

PAULO REIS e HUDSON BRAGA, com auxílio de JOSÉ ORLANDO, entre

2013  e  2016,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam a propriedade de HUDSON BRAGA de uma lancha de nome

Retcha, avaliada em pelo menos R$  150.000,00, registrada em nome de

LUIZ PAULO REIS”

O d. Juízo sentenciante entendeu que a conduta seria atípica, pois a propriedade do

bem seria efetivamente de LUIZ PAULO REIS, de forma que HUDSON BRAGA utilizaria a lancha

apenas de maneira eventual devido ao laço de amizade existente entre ambos.

Diante de tal quadro, os réus foram absolvidos (fl. 8260) nos seguintes termos:

“Conforme restou comprovado pelos documentos acostados aos autos  às

fls. 2443/2541, bem como pelos depoimentos prestados pelos acusados, o
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real  proprietário  da  lancha  Retcha  era  de  fato  LUIZ  PAULO  REIS,  ao

menos nenhum fragmento de prova evidencia o contrário.

Em que pese ter havido a utilização eventual por HUDSON BRAGA  em

razão  da  sua  amizade  íntima  com  o  seu  proprietário,  este  fato  não  é

suficiente  para  se  concluir  que  os  réus  HUDSON  e  LUIZ  PAULO

dissimularam a real propriedade da

embarcação a fim de dissimular a origem de recursos ilícitos.

A troca de e-mails entre HUDSON BRAGA e a pessoa responsável  pelo

reparo realizado na lancha não indica que este é o proprietário da lancha,

apenas comprova o fato de que HUDSON BRAGA realizou o reparo da

lancha  de  LUIZ  PAULO.  Daí  não  se  podendo  concluir  ser  ele  o  real

proprietário da embarcação.

Reputo razoável admitir que pessoa que possui laços de amizade há mais

de 30 anos empreste eventualmente bens de sua propriedade, como é o

caso dos autos. Além do que, também reputo razoável que quem utilize a

embarcação de terceiro e a ela cause danos, prontifique-se a repará-los às

suas expensas.

Motivo  pelo  qual,  não  vislumbro  a  ocorrência  de  crime  na  presente

conduta”.

Da leitura da sentença ora recorrida, verifica-se que o Juízo a quo acolheu a tese

defensiva no sentido de que HUDSON BRAGA, por ser amigo há 30 anos de LUIZ PAULO REIS,

usufruía da embarcação acompanhado do último e dividia os custos, sendo que em uma ocasião

HUDSON BRAGA teria saído sozinho com a embarcação e causado danos ao seu motor, razão

pela qual arcou com o pagamento dos valores necessários para o conserto.

As alegações das defesas seriam corroboradas pelo interrogatório de LUIZ PAULO

REIS e pelos documentos que este forneceu às fls. 2443/2541 e que correspondem a e-mails,

boletos,  comprovantes  de  pagamento  e  laudos  sobre  a  embarcação  Retcha,  todos  estes

endereçados a LUIZ PAULO REIS.
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A propósito, oportuno transcrever o seguinte trecho da sentença (fl. 8259): “Em seu

interrogatório (por volta de 41 minutos), LUIZ PAULO afirma que HUDSON BRAGA sempre saía

de barco junto com ele e dividiam os custos (marinheiro e combustível, por exemplo). Em apenas

três ocasiões emprestou o barco para que HUDSON BRAGA saísse sozinho. Numa dessas vezes,

houve um dano no barco e HUDSON BRAGA se sentiu na obrigação de pagar as peças.

A absolvição dos réus LUIZ PAULO REIS e HUDSON BRAGA, no entanto, merece

ser  reformada diante  do  farto  material  probatório  que  evidencia  a  materialidade  do  delito  em

questão, com a efetiva prática de atos de lavagem relacionados à ocultação e dissimulação da

origem e da propriedade da lancha Retcha, obtida com os recursos provenientes das infrações

penais praticadas por HUDSON BRAGA.

A partir da quebra do sigilo telemático do e-mail de HUDSON BRAGA autorizada

pelo  d.  Juízo da 7ª  Vara Federal  Criminal  foram encontradas informações acerca de diversos

sinais de riqueza incompatíveis com a sua renda, como, no presente caso, a propriedade de uma

lancha, avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com  efeito,  foram  localizados  diversos  e-mails  que  demonstram  que  HUDSON

BRAGA é o real  proprietário  da lancha Retcha,  agindo como dono do referido  bem,  inclusive

perante terceiros, embora a lancha estivesse formalmente registrada em nome de LUIZ PAULO

REIS. 

De fato, após o motor da lancha apresentar problemas técnicos, HUDSON BRAGA,

através  do  endereço  eletrônico  hudsonbraga@icloud.com,  envia  e-mail  a  SEBASTIÃO  FILHO

(sebastiao.filho@equiporj.com.br),  gerente da empresa Equipo/Scania, encaminhando “relato do

marinheiro Renato do problema na bomba”.

Após diagnóstico para conserto do problema, o prestador de serviços de mecânica

de  barcos  envia  mensagem  a  HUDSON  BRAGA,  encaminhando  fotos  do  “motor  de  SUA

embarcação”:
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Em pronta resposta,  13 minutos  após o recebimento  do primeiro  e-mail,  HUDSON

BRAGA pede esclarecimentos, solicitando previsão para o número de horas que serão utilizadas

para  o  conserto  da  lancha,  questionando,  inclusive,  a  previsão  de  10  (dez)  dias  inicialmente

informada:

Mais  tarde,  após  receber  da  Codema  Comercial  e  Importadora  Ltda (com

estabelecimentos em Santos e Guarulhos) um orçamento inicial no valor total de R$ 22.000,00,22

HUDSON BRAGA autoriza o início dos serviços, em 02 de junho de 2016, e afirma: “Ok, vou fazer

o Ted ainda hoje!!! Obrigado!!!”. 

22 Parcela de entrada no valor de R$ 13.200,00 e parcela final de R$ 8.800,00.

Folha 106 de 194

JFRJ
Fls 8582

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

HUDSON BRAGA determina, ainda, que JOSÉ ORLANDO, seu chefe de gabinete

na Secretaria Estadual de Obras Públicas, encaminhasse cópias de seus documentos pessoais

para que pudesse ser preenchida ficha cadastral na empresa onde foi feito o reparo:

Soma-se aos e-mails acima, a Nota Fiscal n.º 210445 emitida exatamente em nome

de HUDSON BRAGA pela empresa Codema Comercial e Importadora Ltda para os reparos na

lancha Retcha:
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Das trocas de mensagens acima reproduzidas e da Nota Fiscal em comento fica

claro que o real proprietário da lancha é HUDSON BRAGA, pois a postura adotada por este é

típica do proprietário de fato da embarcação e não apenas de alguém que utiliza o bem de forma

esporádica, conforme concluído pela r. sentença ora apelada.
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Nota-se que, em momento algum, HUDSON BRAGA encaminha a LUIZ PAULO

REIS,  que  seria  supostamente  o  real  proprietário  da  embarcação,  o  laudo  acerca  das

condições do motor da lancha ou efetua qualquer consulta sobre o conserto. Pelo contrário,

HUDSON BRAGA autoriza a realização de reparos e trocas de peças com autonomia que se

espera apenas do proprietário do bem.

Ainda que se reconheça a amizade de mais de 30 anos entre HUDSON BRAGA

e LUIZ PAULO REIS, revela-se inverossímil que sejam feitos reparos e trocas de peças em

uma  lancha  avaliada  em  R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais)  sem  que  o  seu

proprietário tenha prévia ciência ou concorde com tais medidas, pois qualquer intervenção

inadequada poderia colocar em risco o funcionamento do bem. 

Em mensagem de e-mail enviada para HUDSON BRAGA por LUIZ PAULO REIS,

foram encontradas, ainda, fotos que são da luxuosa embarcação citada:
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Os elementos supracitados já são suficientes para evidenciar que o real proprietário

do  bem era,  de fato,  o  apelado  HUDSON BRAGA,  e,  em consequência,  da  ocultação  dessa

condição mediante registro da lancha em nome de LUIZ PAULO REIS. 

Tais elementos se somam ainda às provas colhidas quando do cumprimento de

Mandado de Busca e Apreensão no imóvel da Rua José Alves Pereira, nº 26, Casa 101, Duplex,

Vila Mury, Volta Redonda-RJ, residência de JOSÉ ORLANDO. Conforme aponta o Relatório de

Análise  nº  4,  da  Polícia  Federal, foi  apreendida  planilha  com  controle  de  movimentação

financeira  relativo  ao  Posto  R-2  que  também  abrange  gastos  mensais  típicos  de  uma

embarcação:  marinheiro  (R$  3.000,00),  encargo  marinheiro  (R$  1.258,00),  marina

(R$     1.000,00), além de combustível, material de limpeza etc. 

Tal planilha demonstra o custeio das despesas de manutenção da embarcação por

HUDSON BRAGA, que corrobora a sua condição de real proprietário do bem, em especial quando

somado aos e-mails já colacionados. 

Assim, a prática do crime de lavagem de capitais e a autoria por parte dos apelados

se  encontram  comprovadas  pelos  diversos  elementos  de  prova  acima  indicados,  restando

evidenciada a real propriedade da lancha Retcha por parte de HUDSON BRAGA, ao contrário do

que se concluiu na r. sentença recorrida.

Vale registrar o equívoco da r. sentença ao apontar que os documentos acostados

aos autos às fls. 2443/2541 comprovariam que o proprietário da lancha seria LUIZ PAULO REIS,

consistindo em e-mails e boletos com despesas da embarcação em nome dele. 

Ora, se a prática do delito consistiu exatamente na ocultação da real propriedade da

lancha  e  da  origem  ilícita  dos  recursos  utilizados  em  sua  aquisição,  mediante  registro  da

embarcação em nome de LUIZ PAULO REIS, o que se poderia esperar da documentação da

embarcação senão que estivesse em nome deste apelado? A própria denúncia já narra que a

embarcação se encontra em nome de LUIZ PAULO REIS, desde 12 de julho de 2013, conforme

informação obtida em diligência junto ao Ofício de Notas e Registros de Contratos Marítimos.

Caso HUDSON BRAGA não tivesse o interesse de promover a dissimulação da

propriedade  da embarcação,  nada impediria  que ele  registrasse o  bem em seu nome ou até
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mesmo, por exemplo, contratasse o seguro diretamente e efetuasse os pagamentos das despesas

em seu nome, inexistindo, nesta hipótese, crime de lavagem de capitais.

A  aquisição  de  bens  que  permanecem  em  nome  de  interposta  pessoa  tem  o

objetivo  de  dissimular  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos  valores  ilícitos,

caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, cita-se:

“PENAL.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  OCULTAÇÃO.  SIMULAÇÃO.
DEPÓSITO DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE
TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases, de
acordo com o modelo do GAFI – Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem
de Dinheiro, a saber: colocação (separação física do dinheiro dos autores
do  crime;  é  antecedida  pela  captação  e  concentração  do  dinheiro),
dissimulação (nessa fase, multiplicam-se as transações anteriores, através
de muitas empresas e contas, de modo que se perca a trilha do dinheiro
[paper  trail],  constituindo-se na lavagem propriamente  dita,  que tem por
objetivo fazer com que não se possa identificar a origem dos valores ou
bens) e integração (o dinheiro é empregado em negócios lícitos ou compra
de bens, dificultando ainda mais a investigação, já que o criminoso assume
ares de respeitável  investidor,  atuando conforme as regras do sistema).
Todavia,  o  tipo  penal  do  art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  não  requer  a
comprovação de que os valores retornem ao seu proprietário, ou seja, não
exige  a  comprovação  de  todas  as  fases  (acumulação,  dissimulação  e
integração).  O  depósito  em  contas  de  terceiros,  “para  ocultar  dinheiro
proveniente de crime” (TRF1, AC 20024100004376-3, Carlos Olavo, 4ª T.,
u.,  4.8.04),  tem  sido  reconhecido  como  suficiente  para  caracterizar  a
lavagem. Não se exigem sofisticação ou rebuscamento na ocultação ou
dissimulação.  Como afirmado pelo STF, o tipo não reclama "o vulto e a
complexidade  dos  exemplos  de  requintada  'engenharia  financeira'
transnacional,  com  os  quais  se  ocupa  a  literatura"  (STF,  RHC  80.816,
Pertence, 1ª T., u., 18.6.01). Portanto, a utilização de interpostas pessoas
("laranjas")  poderá  constituir  ocultação  da  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade,  conforme  o  caso  concreto.  A  captação  de
dinheiro  mediante  fraude em contratos de financiamento  e  empréstimos
pessoais  e  posterior  depósito  em  contas  de  interpostas  pessoas,
constituem  indícios  de  que  havia  vínculo  de  cooperação  entre  os
denunciados com a finalidade de cometer crimes, nos moldes do art. 288
do CP.” (TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator: Des. José Paulo
Baltazar Júnior – Recurso Criminal em Sentido Estrito – autos: 5008054-
29.2012.404.7200 – Decisão: 08/04/14 – DE: 09/04/14 – grifo nosso).”

A mera compra de bens com recursos obtidos de condutas criminosas – sejam tais

bens suntuosos ou não – não configura o crime de lavagem de dinheiro, mas pós-fato impunível do

crime primitivo. Porém, a compra de bens utilizando meios de dissimulação, como a utilização de
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pessoas interpostas e com recursos de origem não declarada – é suficiente para caracterizar a

ocultação de patrimônio e, por conseguinte, o crime do art. 1º da Lei 9.613/98 se presentes as

demais elementares típicas.

No caso dos autos, restou comprovado que LUIZ PAULO REIS ocultou e dissimulou

a origem e a propriedade de uma embarcação obtida com os recursos provenientes das infrações

penais praticadas por HUDSON BRAGA.

Chega a ser curiosa, aliás, a argumentação apresentada por LUIZ PAULO REIS em

sua defesa, alegando, em primeiro lugar, que HUDSON BRAGA, por ser amigo de longa data,

“estava presente na maior parte dos passeios” (fls.  2.422),  e em seguida afirmando  “por uma

questão de lealdade com o Juízo, que o defendente tinha de fato a intenção de vender o bem para

o amigo, que com frequência o acompanhava nos passeios e, em algumas ocasiões, usufruiu da

embarcação,  disponibilizada  pelo  defendente  com  base  na  confiança  e  amizade  de  anos”

(fls. 2.423), acrescentando que por isso passaram a compartilhar as despesas da lancha. 

Tais  afirmações  evidentemente  tinham  o  objetivo  de  “cercar”  eventuais  provas

adicionais, inclusive testemunhais, que viessem a ser apresentadas pelo MPF acerca da efetiva e

frequente utilização da lancha por parte de HUDSON BRAGA, bem como do custeio das despesas

da lancha por parte deste, lastreando o argumento de que toda e qualquer comprovação de tais

circunstâncias seria apenas uma utilização graciosa da lancha com o rateio de despesas, sem que

representasse prova da real propriedade do bem.

A documentação  juntada  pela  defesa  de  LUIZ  PAULO REIS  apenas  corrobora,

portanto, que os crimes de lavagem de ativos foram praticados de forma sofisticada e complexa,

dificultando a identificação real de seus autores. 

A  defesa  de  LUIZ  PAULO  REIS,  contudo,  deixa  de  apresentar  quaisquer

documentos que comprovem a origem dos recursos utilizados para aquisição da lancha, o

que  seria  uma  prova  simples  para  o  apelado  caso  o  bem  tivesse  efetivamente  sido

adquirido com recursos lícitos e de LUIZ PAULO.

Importante  salientar  que  o  d.  Juízo  a quo reconheceu,  ao julgar  o  conjunto  de

condutas objeto do Fato 19 da denúncia,  que HUDSON BRAGA se utiliza  frequentemente de
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terceiros opara ocultar ou dissimular a origem dos valores espúrios arrecadados com a prática de

corrupção passiva, destacando que “a existência de um terceiro que empresta seu nome (“laranja”)

a fim de dificultar o rastreamento do dinheiro caracteriza a dissimulação presente na lavagem de

ativos.” (fl. 8272).

Nesse contexto, não há como olvidar que o apelado LUIZ PAULO REIS exerceu, no

âmbito da organização criminosa, exatamente a posição de “testa de ferro” de HUDSON BRAGA

com a finalidade de ocultar e lavar os valores ilícitos obtidos através da infame “taxa de oxigênio”,

conforme reconhecido na sentença mediante a condenação de ambos pela prática dos crimes de

lavagem de capitais quanto aos Conjuntos de Fatos 16, 17, 18 e 19.

Com efeito, LUIZ PAULO REIS, que já era sócio de algumas empresas, a partir de

2015 recebeu HUDSON BRAGA, sua esposa Rosângela Machado Braga e a filha do casal Jéssica

Machado  Braga  no  quadro  societário  de  ao  menos  quatro  pessoas  jurídicas  distintas,

verificando-se a realização de diversas operações atípicas do ponto de vista empresarial, voltadas

exclusivamente  para  ocultar  e  dissimular  a  origem  e/ou  propriedade  dos  valores  auferidos

ilicitamente.

A utilização de LUIZ PAULO REIS como “testa de ferro” de HUDSON BRAGA para

permitir  a  dissimulação  ou  ocultação  de  ativos  obtidos  de  forma ilícita  pelo  último também é

reconhecida expressamente na sentença (fl. 8624):

“Assim, o aporte de valores ilícitos pelo réu HUDSON BRAGA se deu em

diversas empresas de LUIZ PAULO REIS, como será exposto adiante, com

a finalidade de pulverizar os valores e dificultar a atuação dos órgãos de

controle.”

Destaca-se,  ainda,  a  passagem  da  sentença  que  ressalta  a  relação  espúria

existente entre LUIZ PAULO REIS e HUDSON BRAGA (fl. 8263):

“Em seu interrogatório, LUIZ PAULO afirma que optou por incluir HUDSON

BRAGA na empresa SULCON CONSTRUÇÕES, que estava praticamente

desativada,  pois  ”não  queria  misturar  as  coisas”  na  empresa

MASTERCOM, ou seja, por se tratar de uma empresa que não apresentava
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irregularidades, optou por fazer acertos espúrios, inclusive de lavagem de

capitais, na empresa SULCON.

Percebe-se que a  partir  do  ano de 2015,  LUIZ PAULO REIS passou a

aceitar HUDSON BRAGA ou pessoas a ele ligadas, como sua filha e sua

esposa,  na  composição  das  suas  empresas  como  forma  de  permitir  a

dissimulação ou ocultação de ativos obtidos de forma ilícita por este nos

seus anos na vida pública.”

 A comprovação de que LUIZ PAULO REIS auxiliou HUDSON BRAGA na

realização  de  outros  atos  de  lavagem  de  capitais  soma-se,  portanto,  aos  demais  elementos

coligidos nos autos acerca do crime ora examinado (conjunto de fatos 15).  

Pelo exposto, demonstrada a prática do delito de lavagem pela ocultação e

dissimulação da real  propriedade da lacha Retcha,  assim como da origem ilícita  dos recursos

utilizados  por  sua  aquisição  por  HUDSON  BRAGA,  com  a  necessária  colaboração  de  LUIZ

PAULO, este órgão ministerial requer a reforma da sentença para que os ora apelados HUDOSN

BRAGA e LUIZ PAULO REIS sejam condenados pela prática do delito de lavagem de capitais,

previsto no art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, em virtude das condutas descritas na denúncia como

Conjunto de Fatos 15. Este órgão ministerial deixa de oferecer apelação quanto à absolvição por

de JOSÉ ORLANDO RABELO especificamente quanto a este fato criminoso.

Embora a dosimetria da pena, independente de qualquer manifestação das partes,

seja tarefa exclusiva do d. Juízo, o MPF reitera os argumentos constantes nas alegações finais de

fls. 5.569-5.640 a serem considerados na pena a ser aplicada a cada um dos réus, fixando-se as

reprimendas em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, na

como preconizado pelo art. 59 do Código Penal. 

4.4.2) RAZÕES PARA REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ ORLANDO DA IMPUTAÇÃO DO

CRIME DE LAVAGEM  DE CAPITAIS  POR MEIO DA EMPRESA SULCON CONSTRUÇÕES

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CONJUNTO DE FATOS 16)

A denúncia oferecida (item 2.2.9.2) imputa a HUDSON BRAGA, LUIZ PAULO REIS

e JOSÉ ORLANDO a prática do crime de lavagem de ativos relacionado à aplicação de recursos
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sem origem comprovada na empresa SULCON CONSTRUÇÕES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

LTDA, nos seguintes termos:

“Consumados  os  delitos  antecedentes  de corrupção,  HUDSON BRAGA,  com a

anuência  de  LUIZ  PAULO  REIS  e  a  participação  de  JOSÉ  ORLANDO,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  entre  outubro  de  2015  e  julho  de  2016,

ocultou a origem, a natureza, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$

329.254,35,  através de sua aplicação como receita sem origem comprovada na

empresa SULCON CONSTRUÇÕES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, de

responsabilidade dos denunciados”.

Conforme demonstrado durante a instrução processual, a SULCON foi constituída

em 12 de dezembro de 1988, tendo HUDSON BRAGA ingressado em seu quadro social apenas

em 02 de março de 201523, momento em que o fluxo de receitas da empresa tomou significativo

vulto.

Parcela  significativa  de  tais  receitas  advieram,  no  período  compreendido  entre

outubro  de  2015  a  junho  de  2016,  de  depósitos  não  identificados  em espécie  realizados  na

conta-corrente da SULCON CONSTRUÇÕES no valor total de R$ 209.254,35 (duzentos e nove

mil,  duzentos e cinquenta e quatro reais  e trinta e cinco centavos).  Adicionalmente,  HUDSON

BRAGA aportou R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no dia 16 de janeiro de 2016 na conta da

SULCON CONSTRUÇÕES, através do Cheque nº 850914 vinculado à Conta-Corrente nº 703133

da Agência nº 262 do Banco do Brasil.

Em que pese o d. Juízo sentenciante ter reconhecido como provada a materialidade

do  delito,  assim  como  a  autoria  por  parte  de  HUDSON  BRAGA  e  LUIZ  PAULO  REIS,

condenando-os  pela  prática  criminosa  em  tela  (fl.  8267),  entendeu  não  ter  sido  provada  a

participação de JOSÉ ORLANDO.

Destaca-se que o d.  Juízo sentenciante reconhece de forma irrefutável a

materialidade  dos  delitos  de  lavagem  de  capitais  envolvendo  a  empresa  SULCON

CONSTRUÇÕES, afastando apenas a participação de JOSÉ ORLANDO (fl. 8263):

23 Com seu ingresso, passaram a constar no quadro social da empresa LUIZ PAULO REIS e HUDSON
BRAGA, cada um com 50% do capital social. 
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“Em seu interrogatório, LUIZ PAULO afirma que optou por incluir HUDSON

BRAGA na empresa SULCON CONSTRUÇÕES, que estava praticamente

desativada,  pois  “não  queria  misturar  as  coisas”  na  empresa

MASTERCOM, ou seja, por se tratar de uma empresa que não apresentava

irregularidades, optou por fazer acertos espúrios, inclusive de lavagem de

capitais, na empresa SULCON.

Percebe-se que a  partir  do  ano de 2015,  LUIZ PAULO REIS passou a

aceitar HUDSON BRAGA ou pessoas a ele ligadas, como sua filha e sua

esposa,  na  composição  das  suas  empresas  como  forma  de  permitir  a

dissimulação ou ocultação de ativos obtidos de forma ilícita por este nos

seus anos na vida pública.

Em que pese a afirmação do réu LUIZ PAULO REIS, ainda que não tenha

participado dos delitos antecedentes, o corréu, como ele mesmo afirmou,

possui amizade íntima com HUDSON há pelo menos 30 anos, e tinha pleno

conhecimento de que ele era ocupante de cargo público relevante. Assim,

sabia  ou,  ao  menos,  deveria  saber  que  os  valores  aportados  em suas

empresas eram incompatíveis  com seus proventos  de uma pessoa que

ocupa cargo público.”

A absolvição de JOSÉ ORLANDO foi justificada nos seguintes termos (fl. 8263):

“Em  relação  ao  acusado  JOSÉ  ORLANDO  RABELO  entendo  que  não

restou provada a sua participação da lavagem de ativos, a mera existência

de  e-mail  em  sua  caixa  de  entrada  com  folder  do  empreendimento

imobiliário  da empresa não é suficiente  para concluir  que teria  poderes

gerenciais. Pelo contrário, aparentemente JOSÉ ORLANDO atuava como

secretário da empresa, sem poderes de mando, apenas cumprindo ordens.

Além do que,  não há nos autos elementos que comprovem a evolução

patrimonial incompatível com sua renda em relação ao acusado.”

A reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe, pois JOSÉ ORLANDO

praticou, com vontade livre e consciente, atos que contribuíram para a dissimulação e ocultação da

origem,  movimentação,  disposição  e  propriedade  de  valores  ilícitos  recebidos  por  HUDSON
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BRAGA, para afastá-los cada vez mais de sua origem criminosa. JOSÉ ORLANDO participa da

conduta de ocultação de valores espúrios de HUDSON BRAGA exatamente através da aplicação

de tais receitas na SULCON CONSTRUÇÕES. 

Nesse  sentido,  foram  encontradas  na  caixa  de  e-mail  de  HUDSON  BRAGA

mensagens de maio de 2016 trocadas com JOSÉ ORLANDO relacionadas a empreendimento que

estava sendo construído em Volta Redonda pela empresa SULCON CONSTRUÇÕES. 

Pelo teor das mensagens, trata-se de prédio comercial de porte considerável para

abrigar diversas salas, de acordo com o folder que foi enviado ao apelado para aprovação. No

folheto de divulgação, a “SULCON Construtora e Incorporadora” apresenta os empreendimentos

Maximum Corporate e Maximum Mall, com “espaços corporativos de 42,40m2 a 1.100m2:

O aludido folder constava do e-mail abaixo, obtido através de quebra telemática:
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Desta feita, ao elaborar o projeto de marketing do empreendimento Maximum, com

encaminhamento  de  prova  do  material  reproduzido  supra,  a  agência  de  publicidade  o  envia

primeiramente  para  JOSÉ  ORLANDO,  que  depois  o  repassa  para  HUDSON  BRAGA,

demonstrando claramente o papel de administrador de fato das atividades através das quais era

promovida a lavagem de dinheiro.

Tal situação revela a aplicação de ativos ilícitos em empreendimento formalmente

lícito,  com  a  finalidade  de  ocultar  a  origem  espúria  dos  investimentos  realizados,  uma  vez

transformados em ativos limpos (imóveis para revenda), tendo LUIZ PAULO REIS disponibilizado

a  estrutura  societária  possibilitadora  da  dissimulação  da  origem  de  valores  provenientes  das

infrações penais praticadas por HUDSON BRAGA.
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Ainda quanto às demais provas do dolo de JOSÉ ORLANDO, destaca-se que ele

era chefe de gabinete de HUDSON BRAGA, cargo de extrema confiança e que não poderia ser

exercido sem envolvimento nas atividades ilícitas amplamente realizadas na aludida Secretaria.

Não  há  dúvidas,  pela  proximidade  entre  tais  apelados  e  pelos  elementos  colhidos  nas

investigações, de que JOSÉ ORLANDO tinha plena ciência das atividades delituosas cometidas no

âmbito da Secretaria Estadual de Obras Públicas e atuava como operador financeiro de HUDSON,

sendo responsável por gerenciar a lavagem do dinheiro de HUDSON BRAGA, sobretudo depois

que  o  ex-secretário  deixou  a  função  pública  para  trabalhar  na  iniciativa  privada  na  área  de

construção e de consultorias.

Vale,  a propósito da participação de JOSÉ ORLANDO nas atividades ilícitas de

HUDSON BRAGA,  assinalar  e-mail  de  31 de agosto  de 2012 no qual  o Secretário  de Obras

(hudsonbraga@obras.rj.gov.br)  envia  mensagem eletrônica  para o seu chefe de gabinete  com

assunto que não poderia ser mais explícito: “Caixinha”. A cobrança de valores espúrios é explícita

e JOSÉ ORLANDO, mais precavido, prefere tratar do tema pessoalmente:

Não é demasiado reiterar, ainda, que na residência de JOSÉ ORLANDO, na cidade

de Volta Redonda/RJ, também foram apreendidos diversos documentos que demonstram de modo

inequívoco a cobrança e recebimento de valores referentes à “taxa de oxigênio”, pelo Secretário

de Obras HUDSON BRAGA, o que reforça sua plena ciência da origem ilícita dos valores.
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É  o  que  se  infere  do  Relatório  de  Análise  da  Polícia  Federal  nº  05/2017  –

CALICUTE – EQUIPE VR 03 o qual detalha as planilhas, e-mails e anotações manuscritas que

trazem expressa vinculação a percentuais devidos em razão dos custos de cada obra. 

Veja-se, por exemplo, a planilha intitulada “Asfalto” que traz a lista de pagamentos

que seriam realizados no ano de 2012, para diversas empresas e consórcios contratados pelo

Estado do Rio de Janeiro. Conforme apontado pelo referido laudo:

“Observando-se as anotações manuscritas,  vislumbra-se claramente que

há um calculo de 4% sobre os pagamentos efetuados pela empresa NOVA

SANTA  LUZIA  no  mês  de  MAIO/2012.  Tal  porcentagem,  seria  o  valor

destinado  ao pagamento  de propina a  SERGIO CABRAL,  sendo que a

anotação “ok” na tabela, nos indica que o pagamento teria sido realizado.

De acordo com análise das siglas, podemos entender que: VC (VOCÊ) =

SÉRGIO CABRAL; NOS = HUDSON BRAGA, JOSÉ ORLANDO, (e outros

colaboradores  de  HUDSON  BRAGA);  e  BR =  Pessoa  não  identificada,

possivelmente  algum político  de nível  nacional,  ou  diretório  nacional  do

PMDB.”

A imagem do documento apreendido é clara quanto à contabilidade da propina,

especificando os percentuais cabíveis a cada núcleo de integrantes da organização criminosa, os

valores já pagos e quanto ainda era devido:
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Do mesmo modo, na planilha referente ao Programa Resposta aos Desastres e

Reconstrução constam anotações referentes ao mesmo percentual de 4% encontrado na planilha

anterior.

Tais  elementos  apontam  que  JOSÉ  ORLANDO  exercia  função  de  controle  da

cobrança de valores de propina,  além de promover  atos de lavagem de capitais  em favor do

ex-Secretário  de  Obras.  Adotar  conclusão  contrária  seria  ignorar  os  diversos  elementos

probatórios  colacionados  aos  autos  que  demonstram  a  relevante  participação  do  apelado  na

ocultação  e  dissimulação  da  origem,  natureza,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos

recursos auferidos por HUDSON BRAGA.

Ante o exposto, comprovada a atuação de JOSÉ ORLANDO nos atos de lavagem

de dinheiro descritos no Conjunto de Fatos 16 da denúncia, o MPF requer a reforma da r. sentença

para condenar o apelado ao delito tipificado no artigo 1º, §4º da Lei 9613/98.
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4.4.3) RAZÕES PARA REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ ORLANDO DA IMPUTAÇÃO DO

CRIME  DE  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  POR  MEIO  DA  EMPRESA  R-2  POSTO  DE

ABASTECIMENTO (CONJUNTO DE FATOS 17)

A  r.  sentença  recorrida  deve  ser  ainda  reformada  para  condenação  de  JOSÉ

ORLANDO pela participação nas condutas de lavagem de ativos relativas a ocultação da origem,

natureza, disposição, movimentação e propriedade de R$ 169.083,50 (cento e sessenta nove mil,

oitenta e três reais e cinquenta centavo) através de sua retirada como lucros e dividendos sem

origem comprovada da empresa R-2 POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS VEICULAR LTDA.,

de  responsabilidade  dos  denunciados  HUDSON BRAGA e  LUIZ  PAULO  REIS  (Conjuntos  de

Fatos 17).

Os  fatos  relacionados  à  imputação  em  tela  foram  tratados  no  item  2.2.9.3  da

denúncia  e versam,  em síntese,  sobre o ingresso de HUDSON BRAGA na empresa de LUIZ

PAULO REIS denominada R-2 POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS VEICULAR LTDA. e a

retirada de valores a título de distribuição de lucros e dividendos sobre as receitas em montantes

que contrariam a lógica empresarial, demonstrando o cometimento, uma vez mais, de crimes de

lavagem de dinheiro. 

Na sentença ora recorrida, o d. Juízo reconheceu a prática do delito de lavagem de

capitais e o dolo de HUDSON BRAGA e LUIZ PAULO REIS relativamente aos atos descritos no

Conjunto de Fatos 17 da denúncia, mas, com a devida vênia, equivocou-se ao entender que o

apelado JOSÉ ORLANDO não teria participado do crime em comento e deveria ser absolvido

(fl. 8266):

“Quanto a JOSÉ ORLANDO, todavia, entendo não estar demonstrada sua

participação nesse crime. Não considero o documento encontrado na sua

residência  como  prova  suficiente  da  sua  participação.  Em  seu

interrogatório, LUIZ PAULO desassociou JOSÉ ORLANDO da R-2:

“JF: E na R-2 posto, ele ganhava dinheiro da r2?

LP: Não, ele nunca teve contato nenhum com a r2”

Assim,  impõe-se  a  ABSOLVIÇÃO  de  JOSÉ ORLANDO  RABELO  pela

prática do crime do art. 1o, § 4º, da Lei 9.613/98, por não estar provada a

sua participação, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.”
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A simples leitura da r. sentença recorrida, sem que qualquer trecho entre aqueles

acima transcritos tenha sido suprimido, evidencia que a absolvição de JOSÉ ORLANDO se baseou

no depoimento do corréu LUIZ PAULO, que teria afastado a participação de JOSÉ ORLANDO NO

delito em questão.

Por outro lado, a análise do acervo probatório constante nos autos demonstra de

forma clara e inconteste que JOSÉ ORLANDO, de modo consciente e voluntário, auxiliou LUIZ

PAULO REIS e HUDSON BRAGA na utilização da estrutura societária da empresa R-2 POSTO

DE ABASTECIMENTO para dissimular  a origem de valores provenientes das infrações penais

antecedentes praticadas no seio da organização criminosa objeto da presente denúncia.

Nesse sentido, vale registrar que, na busca e apreensão no imóvel da Rua José

Alves  Pereira,  nº  26,  Casa  101,  Duplex,  Vila  Mury,  Volta  Redonda  /RJ,  residência  de  JOSÉ

ORLANDO,  conforme aponta  o  Relatório  de  Análise  nº  4,  da  Polícia  Federal,  foi  apreendido

controle  financeiro  manuscrito  do  “Posto  R2”,  indicando  retiradas  mensais  de  cerca  de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de junho a agosto de 2015, demonstrando, portanto, a atuação de

JOSÉ ORLANDO na lavagem de dinheiro praticado por meio desse posto de abastecimento de

gás veicular.

Aos  elementos  probatórios  deste  tópico,  somam-se  os  expostos  no  item  4.4.2

supra,  que demonstram a ciência e participação de JOSÉ ORLANDO nas atividades ilícitas de

HUDSON  BRAGA  relativamente  à  cobrança  da  chamada  “taxa  de  oxigênio”  (e-mail  onde

HUDSON BRAGA exige prestação de contas do recolhimento de valores espúrios), o que torna

irrefutável a conclusão de que JOSÉ ORLANDO sabia da procedência criminosa dos recursos

aplicados na R-2 POSTO DE ABASTECIMENTO, realizando, inclusive, o controle dos valores.

Assim, além dos elementos já expostos no item 4.4.2 supra, os elementos colhidos

por ocasião da busca e apreensão realizada comprovam que JOSÉ ORLANDO participava dos

atos  de  lavagem  de  dinheiro  envolvendo  a  utilização  da  empresa  R-2  POSTO  DE

ABASTECIMENTO através das retiradas como lucros e dividendos sem origem comprovada de

recursos da aludida empresa, restando comprovada a autoria e o dolo do apelado quanto ao delito

que lhe foi imputado.
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Ainda que não se considere a atuação de JOSÉ ORLANDO a título de dolo direto

quanto aos delitos de lavagem de dinheiro a ele imputados (Conjunto de Fatos 15, 16 e 17), resta

configurado, ao menos, o dolo eventual do apelado.

Nesse  aspecto,  ganham  relevo  tanto  a  consideração  da  teoria  da  cegueira

deliberada quanto do dolo eventual, destacados pela Min. Rosa Weber no julgamento da AP 470:

“[…] Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto

à procedência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo

eventual.

O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem,

embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos

envolvidos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência

da elevada probabilidade dessa procedência criminosa.

Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de

lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem.

O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime

antecedente,  adota,  em  geral,  uma  postura  indiferente  quanto  à

procedência criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a

aprofundar  o  conhecimento  a  respeito.  Doutro  lado,  o  autor  do  crime

antecedente  quer  apenas  o  serviço  realizado  e  não  tem  motivos  para

revelar os seus segredos, inclusive a procedência criminosa específica dos

bens envolvidos, ao lavador profissional.

A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.

Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem com

dolo  eventual  significa  na prática excluir  a  possibilidade de punição das

formas mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional da

lavagem.

(…).

A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do

Código Penal,  jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de

cada tipo penal específico.
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O  Direito  Comparado  favorece  o  reconhecimento  do  dolo  eventual,

merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo

Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine).

Para  configuração  da  cegueira  deliberada  em  crimes  de  lavagem  de

dinheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do

agente quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores

envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente

a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer

ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa.

Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da

Corte de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de

2003, da Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de

1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito.

Embora  se  trate  de  construção  da  common  law,  o  Supremo  Tribunal

Espanhol, corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na

Sentencia  22/2005,  em  caso  de  lavagem  de  dinheiro,  equiparando  a

cegueira  deliberada  ao  dolo  eventual,  também  presente  no  Direito

brasileiro. [...] (grifos nossos)

Ademais, reforçam a necessidade de condenação de JOSÉ ORLANDO: (a) o fato

de o caput do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 não exigir dolo direto para a configuração do tipo penal;

(b) o fato de o dolo direto e o dolo eventual serem tratados de modo indistinto no ordenamento

jurídico brasileiro, bastando a presença de um ou de outro, desde que não haja norma em sentido

contrário, para que reste o delito configurado; (c) o objetivo inicial da iniciativa global que culminou

na edição da Lei nº 9.613/98 corresponde à proibição da terceirização da lavagem de valores

ilícitos,  sendo  que  a  limitação  da  configuração  do  tipo  penal  aos  casos  de  dolo  direto

corresponderia à inutilização de parte significativa do direito uniforme a partir do qual foi o diploma

legal redigido, uma vez que os profissionais de lavagem raramente têm notícia sobre a origem do

objeto material do ilícito; (d) tanto a Legislação Modelo do FMI, quanto a Convenção de Varsóvia,

em seu artigo 9º, 3, recomendam que o delito de lavagem de ativos reste configurado sempre que

o agente saiba, deva saber ou suspeite que os valores envolvidos constituem produto de crime

(como se observa no presente caso).
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Ante o exposto,  o MPF requer a reforma da r.  sentença para condenar também

JOSÉ ORLANDO pela prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98 relativamente ao Conjunto

de Fatos 17 narrado na denúncia.

Por fim, reitera o MPF as considerações apresentadas em suas alegações finais de

fls. 5569-5640 no que tange à individualização da pena e pugna que sejam somadas as penas

relativas  a  cada  conjunto  de  fatos  de  lavagem  de  dinheiro  praticados  por  JOSÉ  ORLANDO

(Conjunto de Fatos 15, 16 e 17), na forma do art. 69 do CP (concurso material), haja vista que

cada  um dos  diversos  atos  de  lavagem  de  dinheiro  descritos  em cada  conjunto  de  fatos  foi

realizada em diferentes condições de tempo, lugar e maneira de execução, derivando ainda de

desígnios autônomos, como amplamente exposto no item 4.1 supra.

4.5)  DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS  APLICADAS  AOS  APELADOS  PELOS  CRIMES  DE

LAVAGEM DE DINHEIRO 

4.5.1) DA PENA APLICADA AO APELADO SÉRGIO CABRAL (CONJUNTO DE FATOS 04 a 13)

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

O presente  tópico  visa  a  delimitar  o  inconformismo em face da pena fixada  ao

apelado SÉRGIO CABRAL pelos crimes de lavagem de dinheiro (Conjunto de Fatos 04 a 13). 

Como é cediço, a dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação

dos efeitos ético-sociais  da sanção e das garantias constitucionais.  A análise  dos fatores que

compõem as  circunstâncias  judiciais  deve  permitir  ao  jurisdicionado  e  à  sociedade  a  perfeita

compreensão dos motivos que conduziram o magistrado na sua conclusão.

Nessa toada, se o Estado, por intermédio do Direito Penal, busca a proteção dos

bens jurídicos mais importantes – algumas vezes cumprindo um mandado implícito ou explícito de

criminalização  –  contra  as  lesões  mais  graves,  é  intuitivo  que  no  bojo  do  Processo  Penal

tutelam-se outros direitos que não apenas os do réu. Quando a ação penal assegura uma punição

efetiva e proporcional daquele que viola um bem jurídico importante para a sociedade, tutela-se a

própria segurança da sociedade, também albergada no texto constitucional, no art. 5º,  caput, da

Constituição da República.
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Assim, neste caso, em que se julga um dos maiores esquemas de corrupção já

descobertos  no País,  com o envolvimento  do ex-Governador  do Estado do Rio  de Janeiro,  a

desconsideração  de qualquer  uma de suas particularidades,  que contribuem exatamente  para

conferir aos crimes a sua magnitude deletéria, representa deixar desprotegida a sociedade que

nos cabe escudar.

Destaca-se que não foram reconhecidas algumas circunstâncias judiciais negativas

e, mesmo as reconhecidas, implicaram um pequeno aumento de pena, especialmente quando se

considera que a faixa de variação de pena do crime de lavagem de dinheiro vai de 3 a 10 anos. A

quantidade  que  cada  circunstância  negativa  deve  aumentar  a  pena  deve  guardar

proporcionalidade  com  essa  faixa  de  07  anos  de  variação  de  pena,  e  não  somente  com  o

montante da pena mínima, sob pena de se derrogar, na prática, a pena máxima e seu significado.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo frequentemente ignorado pelo

Judiciário, é o fator probabilidade de punição. De fato, o crime de colarinho branco é um crime

muito  difícil  de  ser  descoberto  e,  quando  descoberto,  é  de  difícil  prova.  Mesmo quando  são

provados, as dificuldades do processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias,

de modo que nem sempre se chega à punição.  Isso torna o índice de punição extremamente

baixo.

Como o cálculo  do custo desses crimes toma em conta não só o montante da

punição, mas também a probabilidade de ela acontecer, devemos observar que é o valor total do

conjunto, formado por montante de punição multiplicado pela probabilidade de punição, que deve

desestimular a prática delitiva. Esse aspecto deve ser considerado à luz da suficiência da punição

preconizada pela parte final do art. 59 do Código Penal.

O condenado SÉRGIO CABRAL merece, sem dúvida, apenação mais severa do

que a fixada pelo juízo singular. Tal conclusão decorre notadamente de a escala penal adotada

pelo juízo sentenciante não obedecer ao preceito constitucional do art. 5º, inciso XLVI e a regra do

art.  68 do Código Penal,  os quais determinam que o magistrado individualize a pena dentre o

mínimo e o máximo possíveis.

Conforme se verifica da sentença ora recorrida, SÉRGIO CABRAL foi condenado a

13 anos de reclusão e 480 dias-multa pelo crime de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva.
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Ao analisar as circunstâncias judiciais, a pena-base foi majorada para 06 (seis) anos de reclusão e

240 dias-multa, para cada um dos crimes descritos como Conjuntos de Fatos 04 a 13.

Na  primeira  fase  da  dosimetria  penal,  foram  valoradas  negativamente  a

culpabilidade  e  a  conduta  social  do  ora  apelado,  além  dos  motivos,  as  circunstâncias  e  as

consequências dos crimes. 

Por  outro  lado,  a  personalidade  do  apelado  SÉRGIO  CABRAL  deixou  de  ser

valorada  negativamente  pelo  MM.  Juízo  a  quo,  sob  o  argumento  de  inexistirem  relatórios

psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do agente.

A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir  pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade

apelado  SÉRGIO  CABRAL,  o  que  autoriza  sejam  exasperadas  as  penas-bases  fixadas  na

sentença  em patamar  superior,  para  cada  crime de  lavagem de  capitais.  No  mesmo sentido

encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Ementa de Acórdão a seguir

parcialmente reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente

podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,  quando

malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e

idôneos  para  exasperar  a  pena-base,  valorando  negativamente  a

personalidade do agente.  Com efeito,  ele  ostenta  7 (sete)  condenações

com  trânsito  em  julgado,  que  não  foram  utilizadas  na  avaliação  dos

antecedentes e da reincidência.
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4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  a

circunstância  judicial  relativa  à  personalidade  não  depende  de  laudo

técnico,  podendo  ser  verificada  pelo  Magistrado  a  partir  de  elementos

extraídos  dos  autos,  que  demonstrem  a  acentuada  periculosidade  do

agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AREsp  864.464/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Na lição de Aníbal Bruno24, personalidade “é um todo complexo, porção herdada e

porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento

humano”. Portanto, deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo,

dentre elas sua maior ou menor sensibilidade ético-social.

A  personalidade  do  ex-governador  revela  especial  grau  de  valoração  negativa.

Desde o início de sua carreira na política25,  SÉRGIO CABRAL apresentava-se como um feroz

combatente à corrupção. Além disso, afirmava ser um gestor intransigente com a incompetência e

a falta de eficiência e impessoalidade na Administração Pública26.

SÉRGIO  CABRAL,  ao  assumir  o  cargo  de  governador,  vangloriava-se  por  ter

viabilizado as obras bilionárias27, que estavam sendo realizadas no Rio de Janeiro, alegando que

elas  trariam  muitos  benefícios  para  a  sociedade,  quando,  na  verdade,  foram  utilizadas  para

financiar as atividades de uma nociva organização criminosa por ele comandada que se infiltrou no

governo do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma traição às promessas realizadas durante a

campanha eleitoral, ao se apresentar como um candidato da renovação, as práticas criminosas

perpetradas por  SÉRGIO CABRAL e seus asseclas  sepultaram as legítimas expectativas  dos

cidadãos de transformação do Estado assolado por graves mazelas.  Ao ser questionado pela

imprensa sobre irregularidades noticiadas durante a sua gestão, SÉRGIO CABRAL demonstrava

indignação,  dizia-se  aviltado  e  desrespeitado  por  tais  questionamentos,  buscando  passar  a

imagem de que estaria acima de qualquer suspeita. Trata-se de personalidade de uma pessoa

24Aníbal Bruno, Direito Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1984, v. 3, p. 154.
25 https://www.youtube.com/watch?v=4robfOgwwoA
26 https://www.youtube.com/watch?v=1D-Sp3yW4y4
27 https://www.youtube.com/watch?v=_0t8m0bBR48
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altamente manipuladora e calculista, correspondente ao perfil do chefe máximo da organização

criminosa.

Não se pode olvidar, ademais, a necessidade de se considerar, para valoração das

penas, os elevados montantes movimentados nos crimes de lavagem de capitais, assim como as

técnicas fraudulentas utilizadas para sua execução..

Além da necessidade de se considerar  negativamente tais  circunstâncias,  assim

como a personalidade do apelado SÉRGIO CABRAL na fase do art. 59 do CP, destaca-se que a

própria valoração das circunstâncias já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à fixação

da pena base em seu máximo legal.

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado SÉRGIO CABRAL, para que a pena-base

para cada um dos delitos de lavagem de capitais descritos nos conjuntos de fatos 04 e 13 seja

fixada no máximo previsto em lei. 

B)  DA  APLICAÇÃO  DE  FRAÇÃO  INFERIOR  A  1/6  NA  INCIDÊNCIA  DA  AGRAVANTE

GENÉRICA  DO  ARTIGO  62,  INCISO  I,  DO  CÓDIGO  PENAL,  NA  SEGUNDA  FASE  DE

APLICAÇÃO DA PENA.

Como cediço, a dosimetria da pena não é uma operação matemática estruturada,

com limites prévios rígidos fixados pelo legislador,  cabendo ao Juiz no caso concreto avaliar a

circunstâncias  judiciais  e  legais  para  fixar  a  pena  de  modo  individualizado.  Desse  modo,  o

legislador  permite  que  o  julgador,  com  algum  grau  de  discricionariedade,  fixe  o  quantum de

aumento da pena a ser aplicado na primeira e segunda etapas da dosimetria penal, desde que

seja observado o princípio do livre convencimento motivado. 

Entretanto,  sem  retirar  de  modo  absoluto  a  discricionariedade  do  julgador,  os

Tribunais Superiores fixaram, em seus precedentes, parâmetros a serem seguidos, consistentes

na aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante

reconhecida e valorada. Trata-se de um critério estabelecido pela jurisprudência a fim de evitar

exasperações ou atenuações desproporcionais. 
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Neste contexto, a jurisprudência exige do julgador um reforço argumentativo para

não aplicar o coeficiente de 1/6 quando da valoração das agravantes ou atenuantes, a teor da

Ementa de Acórdão a seguir reproduzida (sem destaques no original): 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
SIMPLES.  DOSIMETRIA.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. IDONEIDADE.
CONSTATADA  A  MULTIRREINCIDÊNCIA  DO  AGRAVANTE.  1.  A
dosimetria da pena do agravante foi exasperada, na primeira fase, em 1/6,
pela verificação dos maus antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois
constatada  a  multirreincidência.  O  acórdão  não  comporta  reparos,
notadamente por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que admite, em casos de multirreincidência ou de reincidência específica, a
exasperação  da  pena  em  patamar  superior  a  1/6.  2.  Consoante  a
jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a
quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas,
deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que
é de 1/6.  Entretanto,  é admitida como razoável  a adoção de percentual
superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência
específica)  (HC  n.  258.693/SP,  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta
Turma,  DJe  28/3/2016  -  grifo  nosso).  3.  O Código  Penal  olvidou-se  de
estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados  em razão das agravantes  e das atenuantes  genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a
fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Todavia,  a  aplicação  de  fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado  no  acórdão  ora  hostilizado,  a  multirreincidência  do paciente
justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n. 390.920/SC, Ministro
Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  DJe  9/6/2017  -  grifo  nosso).  4.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1660563/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
24/08/2017)

No caso concreto, o MM. Juízo  a quo, ao fixar a pena do ora apelado SÉRGIO

CABRAL pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (Conjunto de Fatos 04 a 13), reconheceu

a incidência da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, aumentando, porém, a pena

base em patamar inferior ao padrão indicado pela jurisprudência. Isso porque, na primeira fase da

dosimetria, o Juízo Sentenciante reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis

e majorou a pena-base dos crimes de corrupção passiva, fixando-a em 06 anos de reclusão e 240

dias-multa para cada crime.
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Ocorre que na segunda fase da dosimetria penal, a pena-base foi aumentada em

apenas 06 meses de reclusão para cada crime, o que resultou na fixação da pena provisória em

06 anos e 06 meses de reclusão e 240 dias-multa. Caso o coeficiente de 1/6 tivesse sido aplicado,

a pena provisória alcançaria o patamar de 07 anos de reclusão para cada crime.

Trata-se, portanto, de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

vedação à proteção deficiente, uma vez que, com a máxima vênia, não houve fundamentação

capaz de afastar a adoção do parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores para casos análogos ao

presente.  Ao revés,  na Sentença Penal  Condenatória  houve reconhecimento expresso de que

SÉRGIO CABRAL foi  o grande líder  do esquema criminoso,  sendo o idealizador  e fiador  das

práticas delituosas.

Ante  o  exposto,  o  MPF  requer  a  reforma  da  sentença  apelada,  para  que  seja

aplicado,  na  dosimetria  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  imputados  a  SÉRGIO  CABRAL

(Conjunto de Fatos 04 a 13), o coeficiente de 1/6 em virtude do reconhecimento da agravante do

art. 62, I, do CP, em atenção aos princípios da proporcionalidade e vedação à proteção deficiente.

C) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo,  ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei

nº 9.613/1998 e aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem

sido cometidos por intermédio de organização criminosa.

Por oportuno,  a argumentação a seguir  exposta considerará também a provável

condenação de SÉRGIO CABRAL pelo crime de lavagem de dinheiro relacionado à ocultação e

dissimulação  do  pagamento  de  propina  por  meio  de  doação  oficial  eleitoral  realizada  pela

ANDRADE GUTIERREZ ao diretório nacional do PMDB (Conjunto de Fatos 03).

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
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No caso concreto, os conjuntos de atos imputados ao apelado SÉRGIO CABRAL

(Conjuntos de Fatos 04 a 13) foram praticados de forma habitual e reiterada, além de terem sido

praticados por intermédio de organização criminosa, exigindo a aplicação do coeficiente máximo

da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º,  §4º da Lei nº 9.613/98 em virtude dessa

circunstância.

Ante o exposto, o MPF requer a reforma da sentença para que seja aplicado, na

dosimetria de cada um dos conjuntos de crimes de lavagem de dinheiro imputados a SÉRGIO

CABRAL (Conjunto de Fatos 04 a 13),  o coeficiente de 2/3 em virtude do reconhecimento da

prática de delito por organização criminosa e da reiteração, nos termos do artigo 1º, § 4º da Lei nº

9.613/1998, em atenção aos princípios da proporcionalidade e vedação à proteção deficiente.

4.5.2) DA PENA APLICADA AO APELADO WILSON CARLOS (CONJUNTO DE FATOS 14)

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

Quanto  à  primeira  fase de aplicação  da pena  relativa  ao  crime de lavagem de

dinheiro  (conjunto  de  fatos  14),  merece  ser  negativamente  valorada  a  personalidade  do  ora

apelado  WILSON  CARLOS,  circunstância  que  foi  desconsiderada  pelo  douto  magistrado

sentenciante, ao argumento de inexistirem relatórios psicossociais que autorizem tal valoração. 

O entendimento, data venia, merece reforma.

A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade do

réu, o que autoriza seja exasperada a pena-base fixada na sentença em 4 anos de reclusão e 120

dias-multa, para o crime de lavagem de dinheiro. 

Nesse  sentido,  para  evitar  repetição,  este  órgão  ministerial  se  remete  à

argumentação expendida no item 3.4.2-A desta peça quanto à personalidade do apelado WILSON

CARLOS. 

Conforme  restou  demonstrado  na  instrução  probatória,  consumados  os  delitos

antecedentes  de  corrupção,  WILSON CARLOS,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  em
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2014, ocultou a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 339.761,66,

ao simular  prestação de serviços  que justificariam o recebimento  de tais  valores  da empresa

CARADECÃO PRODUÇÕES LTDA., mediante três depósitos em sua conta bancária.

A CARADECÃO PRODUÇÕES LTDA.  é  uma empresa de produção audiovisual

contratada pelo PMDB – partido do governo de SÉRGIO CABRAL – para produzir os programas

de rádio e televisão para a campanha eleitoral de 2014.

Esse cenário permite concluir, extreme de dúvidas, pela absoluta falta de apreço

por regras éticas por parte de WILSON CARLOS, sendo certo que esse caráter negativo de sua

personalidade contribuiu sobremaneira para a maior gravidade dos atos de lavagem de dinheiro a

ele imputados e denotam a sua predisposição para prática de crimes dessa natureza.

Ademais,  o  Juízo  sentenciante  reconheceu  como  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis  a culpabilidade e  a conduta social  do ora apelado  WILSON CARLOS, além de

valorar negativamente os motivos,  as circunstâncias e as consequências do crime. Entretanto,

mesmo  com  o  reconhecimento  de  cinco  circunstâncias  judiciais  negativas,  a  pena-base  foi

majorada em apenas um ano. 

 Assim, além da necessidade de se considerar negativamente a personalidade do

apelado WILSON CARLOS na fase do art. 59 do CP, destaca-se que a própria valoração das

circunstâncias já reconhecidas pela r. sentença deveriam conduzir à fixação da pena em patamar

superior ao adotado pelo Juízo a quo. 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença quanto à

primeira fase da dosimetria da pena quanto ao apelado WILSON CARLOS de modo a exasperar

as penas-bases dos crimes de corrupção passiva (Conjunto de Fatos 01 e 02).

B) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e
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aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Por oportuno,  a argumentação a seguir  exposta considerará também a provável

condenação de WILSON CARLOS pelo crime de lavagem de dinheiro relacionado à ocultação e

dissimulação  do  pagamento  de  propina  por  meio  de  doação  oficial  eleitoral  realizada  pela

ANDRADE GUTIERREZ ao diretório nacional do PMDB (Conjunto de Fatos 03).

No  caso  concreto,  os  conjuntos  de  atos  imputados  ao  apelado  (Conjuntos  de

FATOS 14) foram praticados de forma reiterada28, além de terem sido praticados por intermédio de

organização criminosa, exigindo a aplicação do coeficiente máximo da causa de aumento de pena

prevista no artigo 1º, §4º da Lei nº 9.613/98 em virtude dessas circunstâncias.

Ante o exposto, o MPF requer a reforma da sentença para que seja aplicado, na

dosimetria do crime de lavagem de dinheiro imputado a WILSON CARLOS (Conjunto de Fatos 14),

o coeficiente em patamar superior ao mínimo previsto legal,  da prática de delito por organização

criminosa e da reiteração, nos termos do artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998, em atenção aos

princípios da proporcionalidade e vedação à proteção deficiente.

4.5.3) DA PENA APLICADA AO APELADO HUDSON BRAGA (CONJUNTO DE FATOS 16, 17,

18 E 19)

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

HUDSON BRAGA também foi condenado à pena de 10 (anos) de reclusão e 300

(trezentos) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, pela prática do crime previsto no

art. 1º da Lei 9.613/98 em relação aos Conjunto de Fatos 16, 17, 18 e 19.

28 Conforme  restou  demonstrado  após  a  instrução  probatória,  consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção,
WILSON CARLOS, por intermédio de organização  criminosa,  em 2014,  ocultou a origem, a natureza,  disposição,
movimentação e a propriedade de R$ 339.761,66, ao simular prestação de serviços que justificaram o recebimento de
tais valores da empresa CARADECÃO PRODUÇÕES LTDA., mediante três depósitos em sua conta bancária.
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O presente tópico versa sobre o inconformismo em face do quantum de pena fixado

na  sentença  para  a  condenação  em  tela,  pugnando-se  pela  reavaliação  das  circunstâncias

judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do Código Penal, a fim de aumentar a pena-base.

Por oportuno,  a argumentação a seguir  exposta considerará também a provável

condenação de HUDSON BRAGA pelo crime de lavagem de dinheiro relacionado à ocultação e

dissimulação da propriedade da lancha de nome Retcha, registrada em nome do LUIZ PAULO

REIS (Conjunto de Fatos 15).

Quanto à valoração das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do

Código Penal, em relação ao apelado HUDSON BRAGA, o d. Juízo a quo fixou a pena-base em 6

(seis) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, pugnando o MPF pela reavaliação de

tais critérios.

Na sentença ora combatida, a personalidade do apelado HUDSON BRAGA não foi

considerada como circunstância negativa.  No entanto,  essa conclusão merece reparos.  Nesse

sentido, para evitar repetição, este órgão ministerial se remete à argumentação expendida no item

3.4.3-A desta peça quanto à personalidade do apelado WILSON CARLOS. 

Não se pode olvidar, ademais, a necessidade de se considerar, para valoração das

penas, os elevados montantes movimentados nos crimes de lavagem de capitais, assim como as

técnicas fraudulentas utilizadas para sua execução..

Registra-se que os crimes de lavagem de ativos foram praticados pelo apelado por

intermédio de uma série de pessoas jurídicas dos mais variados ramos de atividade econômica,

justamente para dificultar a identificação do patrimônio ilícito. Uma coisa é praticar lavagem, o que

por si só importa ocultação ou dissimulação. Outra é valer-se de diferentes, ou mesmo múltiplos,

mecanismos  de  ocultação  e  dissimulação,  como  testas  de  ferro,  lavadores  de  dinheiro

terceirizados, contratos simulados e remessas de ativos não declarados ao exterior.

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis na

situação em exame, o MPF requer a reforma da sentença quanto à primeira fase da dosimetria da
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pena quanto ao apelado HUDSON BRAGA de modo a exasperar  a pena-base dos crimes de

lavagem de dinheiro pelos quais foi condenado.

B) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e

aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Os crimes de lavagem de ativos foram praticados pelo apelado de forma habitual e

reiterada,  além de terem sido praticados por  intermédio de organização criminosa,  exigindo a

aplicação do coeficiente máximo da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º da Lei nº

9.613/98 em virtude dessas circunstâncias.

No caso concreto, considerando que os conjuntos de atos imputados ao apelado

(Conjuntos de Fatos 16, 17, 18 e 19) foram praticados de forma habitual e reiterada29, além de

terem sido  praticados  por  intermédio  de  organização  criminosa,  o  MPF  requer  a  reforma da

sentença para que seja aplicado, na dosimetria de cada um dos conjuntos de crimes de lavagem

de dinheiro imputados a HUDSON BRAGA, coeficiente no patamar de 2/3 (máximo previsto), o

coeficiente máximo da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.

4.5.4) DA PENA APLICADA AO APELADO CARLOS MIRANDA (CONJUNTOS DE FATOS 04,

05, 10 E 13)

A) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

29 Por meio das empresas SULCON CONSTRUÇÕES MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA., R-2 POSTO DE
ABASTECIMENTO  DE  GÁS  VEICULAR  LTDA.,  BL  POSTO  DE  ABASTECIMENTO  DE  GÁS  VEICULAR
LTDA. e TERRAS DO PINHEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e

aumentou em 1/2 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Os crimes de lavagem de ativos foram praticados pelo apelado de forma habitual e

reiterada,  além de terem sido praticados por  intermédio de organização criminosa,  exigindo a

aplicação do coeficiente máximo da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º da Lei nº

9.613/98 em virtude dessas circunstâncias.

No caso concreto, considerando que os conjuntos de atos imputados ao apelado

(Conjuntos de Fatos 04, 05, 10 e 13) foram praticados de forma habitual e reiterada, além de terem

sido praticados por intermédio de organização criminosa, o MPF requer a reforma da sentença

para que seja aplicado, na dosimetria de cada um dos conjuntos de crimes de lavagem de dinheiro

imputados a CARLOS MIRANDA, o coeficiente no patamar máximo previsto no artigo 1º, § 4º da

Lei nº 9.613/98..

4.5.5) DA PENA APLICADA AO APELADO LUIZ CARLOS BEZERRA

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

LUIZ CARLOS BEZERRRA foi condenado a 3 (três) anos de reclusão e 120 (cento

e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo pela prática dos crimes de

lavagem de ativos (Conjunto de Fatos 4, 5 e 11).

No presente tópico objetiva-se a reforma o  quantum de pena fixado na sentença

para  a  condenação,  pugnando-se  pela  reavaliação  das  circunstâncias  judiciais  constantes  do

artigo 59, caput, do Código Penal, a fim de aumentar a pena-base.
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No exame das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do Código

Penal,  em relação ao apelado CARLOS BEZERRA, o d. Juízo  a quo fixou a pena-base em 4

(quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Considerando que a pena para o delito

em questão é de 3 (três) a 10 (dez) anos, observa-se que a pena-base foi fixada em patamar muito

inferior ao necessário e suficiente para a repressão e prevenção do delito,  até porque o Juízo

sentenciante considerou desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos

crimes praticados.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que a valoração negativa das circunstâncias judiciais negativas eleve a pena-base do crime de

lavagem de dinheiro imposta CARLOS BEZERRA (conjunto de fatos 4, 5 e 11) de forma razoável e

proporcional, em patamar superior ao adotado na r. sentença recorrida. 

B) DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO IV, DO

CÓDIGO PENAL.

Nos termos da sentença ora recorrida, CARLOS BEZERRA foi condenado à pena

de 3 (três) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa pela prática dos crimes de lavagem

de dinheiro descritos na denúncia como Conjunto de Fatos 04, 05 e 11. 

Entretanto,  o  MM.  Juízo  a  quo não  considerou  a  incidência  de  agravantes  na

segunda fase da dosimetria da pena, conquanto tenha reconhecido que o ora apelado CARLOS

BEZERRA participou do crime mediante pagamento.

Assim, o juízo sentenciante deixou de aferir, na segunda fase da dosimetria penal, a

incidência, no caso concreto, da agravante genérica do concurso de pessoas, prevista no art. 62,

inciso IV, do Código Penal, verbis (destaques nossos):

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos

demais agentes; 

II - coage ou induz outrem à execução material do crime; 

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade

ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; 
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IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de

recompensa.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que seja reconhecida a incidência da agravante genérica do artigo 62, inciso IV, do Código Penal,

ao  apelado  CARLOS  BEZERRA  de  modo  a  exasperar  as  penas  dos  crimes  de  lavagem  de

dinheiro (Conjunto de Fatos 04, 05 e 11).

C)  DA  DUPLA  VALORAÇÃO  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  DO  APELADO.  DA  NÃO

INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 1º, §5º DA

LEI Nº 9.613/98.

Na segunda  fase da dosimetria  penal,  o  MM.  Juízo sentenciante  reconheceu  a

incidência da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, aplicando a

redução de 1 (um) ano na pena-base.

Como cediço, a dosimetria da pena não é uma operação matemática estruturada,

com limites prévios rígidos fixados pelo legislador,  cabendo ao Juiz no caso concreto avaliar a

circunstâncias  judiciais  e  legais  para  fixar  a  pena  de  modo  individualizado.  Desse  modo,  o

legislador  permite  que  o  julgador,  com  algum  grau  de  discricionariedade,  fixe  o  quantum de

aumento da pena a ser aplicado na primeira e segunda etapas da dosimetria penal, desde que

seja observado o princípio do livre convencimento motivado. 

Entretanto,  sem  retirar  de  modo  absoluto  a  discricionariedade  do  julgador,  os

Tribunais Superiores fixaram, em seus precedentes, parâmetros a serem seguidos, consistentes

na aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante

reconhecida e valorada. Trata-se de um critério estabelecido pela jurisprudência a fim de evitar

exasperações ou atenuações desproporcionais. 

Neste contexto, a jurisprudência exige do julgador um reforço argumentativo para

não aplicar o coeficiente de 1/6 quando da valoração das agravantes ou atenuantes, a teor da

Ementa de Acórdão a seguir reproduzida (sem destaques no original): 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
SIMPLES.  DOSIMETRIA.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA
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REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. IDONEIDADE.
CONSTATADA  A  MULTIRREINCIDÊNCIA  DO  AGRAVANTE.  1.  A
dosimetria da pena do agravante foi exasperada, na primeira fase, em 1/6,
pela verificação dos maus antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois
constatada  a  multirreincidência.  O  acórdão  não  comporta  reparos,
notadamente por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que admite, em casos de multirreincidência ou de reincidência específica, a
exasperação  da  pena  em  patamar  superior  a  1/6.  2.  Consoante  a
jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a
quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas,
deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que
é de 1/6.  Entretanto,  é admitida como razoável  a adoção de percentual
superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência
específica)  (HC  n.  258.693/SP,  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta
Turma,  DJe  28/3/2016  -  grifo  nosso).  3.  O Código  Penal  olvidou-se  de
estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados  em razão das agravantes  e das atenuantes  genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a
fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Todavia,  a  aplicação  de  fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado  no  acórdão  ora  hostilizado,  a  multirreincidência  do paciente
justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n. 390.920/SC, Ministro
Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  DJe  9/6/2017  -  grifo  nosso).  4.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1660563/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
24/08/2017)

No caso concreto, o MM. Juízo  a quo, ao fixar a pena do ora apelado CARLOS

BEZERRA pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro, reconheceu a incidência da atenuante

do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzindo, porém, a pena-base em patamar inferior ao

padrão  indicado  pela  jurisprudência.  Isso  porque,  na  primeira  fase  da  dosimetria,  o  Juízo

Sentenciante reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e majorou a pena-

base dos crimes de corrupção passiva, fixando-a em 04 de reclusão e 120 dias-multa para cada

crime.

Ocorre que na segunda fase da dosimetria penal, a pena-base foi reduzida em 01

ano de reclusão para cada crime, o que resultou na fixação da pena provisória em 03 anos de

reclusão e 120 dias-multa. Caso o coeficiente de 1/6 tivesse sido aplicado, a redução da pena

seria de apenas 08 meses de reclusão para cada crime de lavagem de dinheiro.
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Trata-se, portanto, de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

vedação à proteção deficiente, uma vez que, com a máxima vênia, não houve fundamentação

capaz de afastar a adoção do parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores para casos análogos ao

presente.

Ademais, ao aplicar, na terceira fase da dosimetria, também a causa especial de

redução de pena prevista no art. 1º, §5º, da Lei nº 9.613/98, houve dupla valoração pelo Juízo a

quo de uma mesma circunstância.

Como  sabido,  o  princípio  do ne  bis  in  idem no  direito  penal  refere-se  à

impossibilidade de o mesmo fato ser punido mais de uma vez, ou, especificamente no âmbito da

dosimetria, ser valorado em mais de uma oportunidade, ainda que em fases distintas da aplicação

da pena.

A ocorrência de bis in idem na dosimetria pressupõe a valoração, em mais de uma

etapa da dosimetria  da pena,  de um mesmo fato ou circunstância,  capaz de aumentar  ou

reduzir  a  reprimenda a ser  imposta ao réu.  A proibição do  bis in  idem impede ainda a dupla

valoração de circunstâncias que constituem ou qualificam o crime, afastando que as elementares

do crime sejam consideradas agravantes, atenuante ou causas de aumento ou de diminuição de

pena.

O artigo 1º, §5º da Lei nº 9.613/98 permite que a pena seja reduzida de um a dois

terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, se o agente colaborar espontaneamente

com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à

identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores

objeto do crime.

O julgador assim fundamentou a incidência de tal dispositivo:

“Na sequência, faço incidir a causa especial de redução de pena de que

trata o §5º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, no patamar de 2/3 (redução de

2 anos), uma vez que os esclarecimentos feitos por Carlos Bezerra em seu

interrogatório,  mais  do  que  simples  confissão,  têm  permitido  o
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aprofundamento de várias investigações atualmente em curso neste juízo,

além de servir como prova de corroboração também nestes autos.”

Verifica-se, portanto, que as mesmas informações prestadas pelo apelado em seu

interrogatório judicial serviram para embasar a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso

III, “d”, do Código Penal e a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 1º,

§5º da Lei nº 9.613/98.

Ante o exposto, o MPF requer a reforma da sentença penal para que seja aplicado

o coeficiente de 1/6 em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem

como seja excluída a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 1º, §5º

da Lei nº 9.613/98 na dosimetria da pena aplicada ao apelado CARLOS BEZERRA em razão da

condenação pela prática de crimes de lavagem de dinheiro, uma vez que não verificados seus

requisitos e pelo bis in idem em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Caso

assim  não  entenda  este  E. Tribunal,  pelo  princípio  da  eventualidade,  requer  a  exclusão  da

atenuante em questão.

D) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e

aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

No caso concreto, considerando que os conjuntos de atos imputados ao apelado

(Conjunto de Fatos 4, 5 e 11) foram praticados de forma habitual e reiterada, além de terem sido

praticados por intermédio de organização criminosa, o MPF requer a reforma da sentença para

que seja aplicado coeficiente no patamar de 2/3 (máximo previsto) da causa de aumento de pena

prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.
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4.5.6) DA PENA APLICADA AO APELADO WAGNER JORDÃO (CONJUNTO DE FATOS 20)

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

WAGNER JORDÃO foi condenado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

160 (cento e sessenta) dias-multa,  ao valor  unitário  de 1/3 (um terço)  do salário-mínimo pela

prática do crime de lavagem de ativos através de depósitos em espécie em suas contas bancárias

pessoais sem origem comprovada (Conjunto de Fatos 20).

No presente tópico objetiva-se a reforma o  quantum de pena fixado na sentença

para  a  condenação,  pugnando-se  pela  reavaliação  das  circunstâncias  judiciais  constantes  do

artigo 59, caput, do Código Penal, a fim de aumentar a pena-base.

No exame das circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do Código

Penal,  em relação ao apelado WAGNER JORDÃO, o d. Juízo  a quo fixou a pena-base em 4

(quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Considerando que a pena para o delito

em questão é de 3 (três) a 10 (dez) anos, observa-se que a pena-base foi fixada em patamar muito

inferior  ao  necessário  e  suficiente  para  prevenção  e  reprovação  do  delito,  diante  das

circunstâncias verificadas

Vale registrar que as circunstâncias dos crimes se revelam especialmente negativas

em razão  dos  altos  valores  lavados,  que  no  conjunto  de  fatos  acima  totalizam  a  quantia  de

R$ 3.762.681,05 (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e

cinco centavos). Ademais, os crimes de lavagem de ativos foram praticados de forma sofisticada e

complexa, dificultando a identificação real de seus autores.

O  alto  grau  de  culpabilidade  e  de  reprovabilidade  da  conduta  do  apelado  foi

expressamente reconhecida na sentença ora recorrida, conforme se verifica abaixo (fl. 8276):

“De  posse  dos  valores  ilícitos  arrecadados  em  nome  da  organização

criminosa, WAGNER era responsável por reinseri-los no sistema financeiro

dando-lhes aparência de valores lícitos, mediante diversos depósitos em

espécie, sempre em valor inferior ao limite determinado pelo COAF, com a

finalidade de não despertar a atenção dos órgãos de controle.
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Fica  clara  a  intenção  de  dissimulação  e  ocultação  dos  ativos  obtidos

ilicitamente posto que os depósitos eram realizados em pequenos valores,

inferiores a R$ 10.000,00, com a finalidade de não despertar a atenção dos

órgãos de controle,  inclusive,  por  diversas  ocasiões  os  depósitos  foram

feitos no mesmo dia (fls. 1362/1371).

Salta aos olhos o montante depositado em espécie na conta pessoal do

acusado  notadamente  nos  autos  de  2013  e  2014,  R$  622.035,18  e

398.303,51,  respectivamente.  Mormente  porque,  segundo  afirmado  pelo

próprio acusado, seu salário na Secretaria era por volta de R$ 3.000,00.

Atente-se ao fato de que depósitos em espécie hoje  são uma raridade,

principalmente pela facilidade das transações bancárias,  bem como pelo

perigo de assalto ao se circular com altos valores em espécie. Ainda assim,

existem depósitos em espécie na conta do acusado que giram em torno de

R$ 90.000,00 (noventa mil reais).”

Diante de tal cenário, o MPF requer a reforma da sentença nesse ponto para que a

pena-base seja fixada em patamar muito acima do mínimo legal, ultrapassando o termo médio e

aproximando-se da pena máximo prevista.

B) DA NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “d”, DO

CÓDIGO PENAL. DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

Quanto  à  aplicação  da  atenuante  prevista  no  artigo  65,  III,  “d”,  Código  Penal

(confissão espontânea) em relação ao apelado WAGNER JORDÃO, o MPF igualmente apresenta

sua objeção, haja vista que o seu interrogatório não foi determinante para a sua condenação.

Para evitar repetição, este órgão ministerial se remete às razões expostas no item

3.4.5-B desta apelação,  que trata da inaplicabilidade da referida  atenuante para os crimes de

corrupção  imputados  a  WAGNER JORDÃO. De acordo  com  a  consolidada  jurisprudência  do

Superior Tribunal de Justiça, A atenuante da confissão espontânea não incide nos casos em que a

manifestação do réu não concorrer para a formação do juízo condenatório. 

Relembre-se,  por  oportuno,  a  imputação  constante  na  denúncia  a  WAGNER

JORDÃO relativamente ao Conjunto de Fatos 20:
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“Consumados os delitos antecedentes de corrupção, WAGNER JORDÃO,

por  intermédio  de organização  criminosa,  entre  2009  e  2016,  ocultou a

origem, a natureza, a disposição, a movimentação e a propriedade de R$

3.762.681,05, por meio de depósitos em espécie em suas contas bancárias

pessoais sem origem comprovada (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei

9.613/98 – FATO 20) “

Muito embora o d. Juízo a quo ter entendido pela incidência da atenuante do artigo

65, III, “d”, Código Penal, o exame da sentença quanto a este ponto demonstra que WAGNER

JORDÃO  não  apresentou  nenhum  esclarecimento  quanto  aos  atos  de  lavagem  praticados,

conforme se verifica à fl. 8275.

Com  efeito,  o  trecho  de  seu  interrogatório  que  foi  citado  versa  sobre  a

desconfiança que ele passou a ter acerca do recebimento de propina por HUDSON BRAGA,

mas, repise-se,  em nada contribuiu para a elucidação dos crimes de corrupção e lavagem

de capitais a ele imputados.

Em seu interrogatório  judicial,  WAGNER JORDÃO não trouxe nenhum elemento

capaz  de  esclarecer  a  dinâmica  dos  crimes  de  lavagem  de  capitais  narrados  na  denúncia.

Vejamos seu interrogatório ocorrido no dia 04/05/2017:

“PR – Por que depósitos em dinheiro, no mesmo dia, no mesmo valor?

WAGNER JORDÃO – Eu não recordo dessa operação. Eu teria que… Eu

realmente não me recordo.”

Tampouco WAGNER apresentou alguma justificativa plausível para seu patrimônio

incompatível com sua renda. Se limitando a alegar – sem trazer qualquer elemento que corrobore

sua versão – que seriam rendimentos de sua empresa. Voltemos ao seu interrogatório:

“WAGNER  JORDÃO  –  O  faturamento  mensal  da  minha  empresa,  na

média,  isso é coisa de contador, não sei se uns 80 mil por mês.

PR – Quais empresas que o senhor tinha como contratadas?

WAGNER – Tinha o pessoal do avestruz que era o pessoal da DFX que eu

resolvia muita coisa pra eles (…).

PR – A sua empresa era uma empresa de consultoria?
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WAGNER – Consultoria. 

PR – Tinha algum empregado?

WAGNER – Não. Era eu sozinho”

Deste modo, as declarações trazidas por WAGNER JORDÃO em seu interrogatório

seque se qualificam como uma confissão, seja completa ou parcial, não ensejando a aplicação da

atenuante  prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do CP.

Diante de tal quadro, o MPF requer a reforma da sentença no aludido aspecto para

afastar a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, Código Penal aplicada em favor de

WAGNER JORDÃO 

C) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e

aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Isso porque o ora apelado WAGNER JORDÃO realizou inúmeros depósitos em sua

conta-corrente  de  forma  fracionada  com  a  finalidade  de  ocultar  e  dissimular  a  sua  origem.

Conforme  reconhecido  na  sentença,  tais  depósitos  foram  realizados  em  pequenos  valores,

inferiores a R$ 10.000,00, com a finalidade de não despertar a atenção dos órgãos de controle,

inclusive, por diversas ocasiões os depósitos foram feitos no mesmo dia (fls. 1362/1371).

No caso concreto, considerando que os conjuntos de atos imputados ao apelado

(Conjunto de Fatos 20) foram praticados de forma habitual e reiterada, o MPF requer a reforma da

sentença para que seja aplicado coeficiente no patamar de 2/3 (máximo previsto) da causa de

aumento de pena constante do artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.
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4.5.7) DA PENA APLICADA À APELADA ADRIANA ANCELMO (CONJUNTOS DE FATOS 04,

05, 09 E 12)

A) DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

Em relação à negativação da personalidade do agente, estabeleceu a sentença:

Não  há  relatórios  psicossociais  a  autorizarem  a  negativação  da

personalidade do agente

Da mesma maneira  que se aduziu  acima,  deve a  decisão  ser  reformada neste

ponto.

A despeito da falta de produção de relatórios psicossociais, a valoração negativa da

personalidade do réu na forma do art. 59 do CP se mostra plenamente possível com a aferição dos

elementos constantes nos autos. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO

DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.

IMPOSSIBILIDADE  EM  ÂMBITO  DE  RECURSO  ESPECIAL.

DOSIMETRIA  DA  PENA.  REPRIMENDA  BÁSICA  ACIMA  DO

MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade  regrada  do  julgador,  estando  atrelada  às

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,

elementos  que  somente  podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em

situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes

e idôneos para exasperar a pena-base, valorando negativamente a

personalidade  do  agente.  Com  efeito,  ele  ostenta  7  (sete)

condenações com trânsito em julgado, que não foram utilizadas na

avaliação dos antecedentes e da reincidência.
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4.  Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a

circunstância judicial  relativa à personalidade não depende de

laudo técnico, podendo ser verificada pelo Magistrado a partir de

elementos  extraídos  dos  autos,  que  demonstrem a  acentuada

periculosidade do agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 864.464/DF,  Rel.  Ministro ANTONIO SALDANHA

PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/05/2017,  DJe

30/05/2017)

A  instrução  probatória  demonstrou  a  posição  de  centralidade  de  ADRIANA

ANCELMO dentro da organização criminosa, agindo como uma das principais responsáveis pelos

atos de ocultação patrimonial da propina recebida pelo ex-governador, em contato direto ao menos

com os operadores financeiros CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA. Sua função consistia,

precipuamente,  em  realizar  contatos  políticos  com  as  pessoas  de  maior  hierarquia  nas

empreiteiras das quais a propina era solicitava.  Com efeito,  não lhe cabia,  por óbvio,  recolher

valores em espécie na sede das empresas nem resolver problemas menores em contratos de

obras de construção civil,  funções exercidas pelos operadores administrativos e financeiros da

organização criminosa.

O contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de apreço por regras éticas por

parte  da  apelada.  Ademais,  esta  possui  excelente  formação  acadêmica  e  qualificação,  com

discernimento acima do cidadão médio. Tinha plenas condições, portanto, de não apenas perceber

a gravidade de suas condutas como também de recusar o seu envolvimento em tais  práticas

ilícitas. Não obstante, usou sua formação, conhecimento e prestígio para produzir males sociais.

Ademais,  não  é  demais  destacar  que  os  atos  de  lavagem  perduram  até  hoje,

porquanto há veementes indícios de que os apelados são proprietários, no plano fático, de vasto

patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem contar as joias

sabidamente adquiridas como forma de lavagem de dinheiro e que continuam ocultas, eis que não

apreendidas pela Polícia Federal.

Devem ser consideradas ainda, na valoração das circunstâncias judiciais, as

altas cifras verificadas nos crimes de lavagem de dinheiro praticados, envolvendo milhões
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de  reais  de  recursos  derivados  de  crimes  de  corrupção,  assim  como  as  técnicas

fraudulentas  levadas  a  efeito  para  sua  execução,  envolvendo,  em  alguns  casos,  a

celebração de contratos fictícios.

Assim, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis na

situação em exame, o MPF requer a reforma da sentença quanto à primeira fase da dosimetria da

pena quanto à apelada ADRIANA ANCELMO de modo a exasperar a pena-base dos crimes de

lavagem de dinheiro pelos quais foi condenada.

B) DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “g”,

DO CÓDIGO PENAL. DA VIOLAÇÃO A DEVER DE OFÍCIO INERENTE À PROFISSÃO.

O  MM.  Juízo  a  quo condenou  a  apelada  ADRIANA  ANCELMO  pelo  crime  de

lavagem  de  dinheiro  em  razão  de  ter  ocultado  e  dissimulado  R$2.446.318,06,  por  meio  de

celebração  de  contrato  de  advocacia  fictício  entre  o  escritório  de  advocacia  ANCELMO

ADVOGADOS e a  empresa  REGINAVES (Conjunto  de Fatos  09).  De igual  forma,  a  apelada

ADRIANA ANCELMO foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro em razão de ter ocultado e

dissimulado R$2.560.000,00,  por meio de celebração de contrato de advocacia fictício entre o

escritório  de  advocacia  ANCELMO  ADVOGADOS  e  a  empresa  PORTOBELLO  RESORT

(Conjunto de Fatos 12). 

Além disso, quanto ao Conjunto de Fatos 05, restou comprovado30 que parte das

entregas  de  dinheiro  em  espécie,  realizadas  por  CARLOS  BEZERRA,  foram  repassadas  ao

escritório  de  advocacia  ANCELMO  ADVOGADOS  (vide  depoimento  da  testemunha  Michelle

Tomas Pinto, ex-secretária de ADRIANA ANCELMO). 

No entanto, na segunda fase da dosimetria, a incidência da agravante do artigo 61,

inciso II, “g”, do Código Penal deixou de ser aplicada pelo Juízo sentenciante. 

Faz-se necessário, portanto, a reforma da r. sentença recorrida para que seja

aplicada a referida agravante nos conjuntos de fatos supracitados (Conjunto de Fatos 05, 09

e 12), considerando que os crimes praticados guardam relação com a profissão exercida

pela apelada ADRIANA ANCELMO,  o que se justifica, ainda,  em se tratando do exercício da

30 O registro de entradas e saídas de visitantes do escritório ANCELMO ADVOGADOS, obtido por meio de busca e
apreensão  autorizada  judicialmente  (autos  nº  0510037-98.2016.402.5101),  indica  entradas  e  saídas  de  CARLOS
BEZERRA no referido escritório por pelo menos 19 vezes entre 2014 e 2015
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advocacia,  pelo  conhecimento  específico  que  possui  a  apelada  sobre  as  restrições  e

consequências legais do delito. Nesse sentido, encontra-se o entendimento jurisprudencial (sem

destaques no original):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE MÃO

PRÓPRIA.  PARTICIPAÇÃO  DE  ADVOGADO.  POSSIBILIDADE.  APELO

MINISTERIAL PROVIDO. 1. O crime de falso testemunho é crime de mão

própria,  admitindo,  contudo,  a  participação  de  terceiro.  Precedentes

doutrinários  e  jurisprudenciais.  2.  A  denúncia  narra  que  o  apelado,  na

condição  de  advogado,  em  ação  trabalhista,  orientou  e  instruiu  a

testemunha  a  fazer  afirmações  inverídicas  no  curso  da  instrução,

persuadindo a testemunha a concretizar o crime de falso testemunho. 3.

Materialidade e autoria comprovadas. 4. A alegação do apelado de que não

conversou com a testemunha antes da audiência trabalhista não encontra

respaldo probatório,  estando isolada nos autos, além de restar infirmada

pelos  demais  elementos  colhidos.  5.  Dosimetria  da  pena.  Pena-base

majorada.  Considerando  que  o  apelado  já  suportou  condenação  com

trânsito em julgado por crime tipificado no art. 129 do CP e contravenção

penal  tipificada  no  art.  32  da  LCP,  apesar  de  não  configurarem

reincidência,  ante  o  decurso  do  prazo  depurador,  considero  os

apontamentos  como  caracterizadores  de  maus  antecedentes.  6.

Tratando  -  se o apelado de advogado e perpetrado o delito no exercício

de sua profissão, o que acarreta maior reprovação da conduta, aplica-

se a agravante do art. 61, inc. II, "g", do CP, aumentando-se a pena em

1/6. 7.  Apelo  ministerial  provido.  (ACR  00007401420064036115,

DESEMBARGADOR  FEDERAL  HÉLIO  NOGUEIRA,  TRF3  -  PRIMEIRA

TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/03/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  –  CONCESSÃO  FRAUDULENTA  DE

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ARTIGO 171, §3º, DO CP – INÉPCIA DA

DENÚNCIA  –  NULIDADE  DO  AUTO  DE  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  -

PROLAÇÃO  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  –  SUPERAÇÃO  DE

EVENTUAIS  VÍCIOS  –  ALEGAÇÃO  DE  DESCONHECIMENTO  DO

ABONDONO DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS - CERCEAMENTO DE
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DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

DEVIDAMENTE  COMPROVADAS  –  DELAÇÃO  DO  CO-RÉU

CONSOANTE COM AS DEMAIS PROVAS – VALIDADE – INCIDÊNCIA DA

AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CP –

VIOLAÇÃO  DE  DEVER  INERENTE  À  PROFISSÃO  DE  ADVOGADO  -

Após  a  prolação  de  sentença  condenatória,  resta  prejudicada  qualquer

análise sobre eventuais imperfeições da inicial acusatória. - Eventual vício

constante do auto de prisão em flagrante não contamina a ação penal,

apenas possibilita a invalidade da própria prisão cautelar,  principalmente

quando a sentença condenatória não se baseia tão somente no auto de

prisão  em  flagrante,  mas  também  em  outros  elementos  probatórios

constantes dos autos. - O acusado não pode alegar nulidade a que deu

causa.  No  presente  caso,  o  acusado  foi  intimado  pessoalmente  para

constituir novo patrono, a fim de que este apresentasse as alegações finais.

Entretanto,  não agiu desta forma, sendo-lhe nomeado defensor.  Não há

que  se  falar,  pois,  em cerceamento  de  defesa.-  Delação  de  co-réu,  de

forma isolada, não é suficiente para a expedição de decreto condenatório,

mas possui valor probatório quando se oferece como um dos elementos do

conjunto  da  prova  em  que  se  funda  a  condenação.  -  Na  questão  em

apreço,  a  autoria  e  materialidade  delitivas  foram  devidamente

comprovadas, sendo certo que acusado foi o responsável pela concessão

fraudulenta  de  determinado  benefício  previdenciário,  obtendo  vantagem

econômica indevida. - O acusado cometeu crime com violação de dever

inerente  à  profissão  de  advogado,  qual  seja,  o  de  não  prestar

concurso  a  cliente  para  fraudar  a  lei.  Aplica-se,  pois,  a  agravante

genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal.  -

Apelação da defesa desprovida e apelação do Ministério Público Federal

provido para fazer incidir a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso

II, alínea g, do Código Penal. (ACR 05343115420014025101, ALEXANDRE

LIBONATI DE ABREU, TRF2.)  

Ante o exposto, considerando que a apelada fez uso de seu escritório profissional

para promover a lavagem de ativos oriundos de crimes contra a administração pública praticados

por  seu  marido,  o  Ministério  Público  Federal  requer  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja
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reconhecida a incidência da agravante genérica do artigo 62, inciso II,  “g”,  do Código Penal à

apelada ADRIANA ANCELMO, de modo a exasperar as penas dos crimes de lavagem de dinheiro

quanto aos Conjunto de Fatos 05, 09 e 12.

C) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e

aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Os crimes de lavagem de ativos foram praticados pela apelada por intermédio de

uma série  de  pessoas  jurídicas  dos  mais  variados  ramos  de  atividade  econômica,  de  forma

habitual e reiterada, justamente para dificultar a identificação do patrimônio ilícito. Uma coisa é

praticar  lavagem,  o  que  por  si  só  importa  ocultação  ou  dissimulação.  Outra  é  valer-se  de

diferentes, ou mesmo múltiplos, mecanismos de ocultação e dissimulação.

No caso concreto,  considerando que os conjuntos de atos imputados à apelada

(Conjuntos  de  Fatos  04,  05,  09  e  12)  foram praticados  de  forma habitual  e  reiterada,  e  por

intermédio de organização criminosa, o MPF requer a reforma da sentença para que seja aplicado

coeficiente no patamar de 2/3 (máximo) previsto no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.

4.5.8) DA PENA APLICADA AO APELADO PAULO FERNANDO PINTO

A) DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA

NO ARTIGO 1º, §4º DA LEI Nº 9.613/98.

O MM. Juízo a quo ao realizar a dosimetria da pena pelos crimes de lavagem de

dinheiro aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 e
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aumentou em 1/3 a pena intermediária em razão de os atos de lavagem terem sido cometidos por

intermédio de organização criminosa.

O coeficiente escolhido pelo julgador mostra-se claramente desproporcional,  uma

vez  que  o  referido  dispositivo  possibilita  aumento  de  pena  de  1/3  a  2/3,  quando  os  atos  de

lavagem são cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

Cumpre ressaltar  que a descrição da imputação típica separadamente para a

qual se atribuiu enumeração de conjunto de fatos “6”, “7” e “8”, visou tornar a narrativa fática mais

elucidativa e didática, facilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, privilegiando a

boa fé processual.

Contudo, o agrupamento feito de acordo com a finalidade subjacente à lavagem

(lancha, locação de sala comercial e contratação de secretária) não faz com que, na realidade dos

fatos, condutas múltiplas do acusado sejam concebidas como uma só.

Nesta  toada,  a  mensuração  do  prejuízo  gerado  pelo  conjunto,  repita-se,  das

MÚLTIPLAS condutas, também não fazem com que estas se resumam a uma só ação geradora

da totalidade do prejuízo, em especial quanto aos fatos de lavagem pertinentes à locação de sala

comercial  e  o  custeio  de  secretária  para  SÉRGIO  CABRAL,  enumerados  na  denúncia  como

conjunto de fatos “7” e “8”.

Logo, mensalmente, ocultar a origem, a natureza, a disposição, a movimentação

e a propriedade de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente ao valor aproximado do

aluguel de sala comercial em favor de SÉRGIO CABRAL,  pelo período de 24 meses, entre os

anos de 2014 a 2016, não equivale a uma única conduta de lavagem de  R$ 1.008.000,00 (um

milhão e oito mil reais).

O  mesmo  raciocínio  se  aplica  à  ocultação  da  origem,  natureza,  disposição,

movimentação e propriedade de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), para o custeio do salário de

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA, secretária de SÉRGIO CABRAL, pelo período de dois anos

entre julho de 2014 a julho de 2016.
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No caso concreto, considerando que os conjuntos de atos imputados ao apelado

(Conjuntos de Fatos 06, 07 e 08) foram praticados de forma habitual e reiterada, e praticados por

intermédio de organização criminosa, o MPF requer a reforma da sentença para que seja aplicado

coeficiente no patamar de 2/3 (máximo) em virtude da incidência da causa de aumento de pena

prevista no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98.

5. DO CRIME DE PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

5.1) RAZÕES PARA REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DE LUIZ PAULO REIS DA IMPUTAÇÃO DO

CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CONJUNTO DE FATOS 21)

Na denúncia ofertada nos presentes autos, também foi imputado a LUIZ PAULO

REIS o delito de integrar, pelo menos entre 1º de janeiro de 200731 e 17 de novembro de 201632,

junto  a outros  denunciados  e  terceiros  a  serem  denunciados  oportunamente  ou  ainda  não

identificados, organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa

e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a

lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  consoante  item  2.3  da  exordial

acusatória (Conjunto de Fatos 21).

Destaque-se que o delito de organização criminosa foi imputado a LUIZ PAULO

REIS a  título  de  crime autônomo,  assim como o delito  de  lavagem  de  dinheiro  refletido  nas

operações financeiras e aquisição de bens em seu nome com o objetivo de ocultar e dissimular os

recursos obtidos de forma ilícita por HUDSON BRAGA por meio da estrutura da organização. 

A partir  disso,  já cabe deixar clara a seguinte distinção:  o crime de organização

criminosa, valendo-se aqui das palavras de Renato Brasileiro de Lima, configura crime organizado

por natureza (imputação, per si, do crime de organização criminosa, ou seja, do tipo previsto no 2º

da Lei 12.850/2013), enquanto o delito de lavagem de ativos consiste em crime organizado por

extensão (infração penal praticada pela organização criminosa). Daí que, verificada a existência de

organização criminosa especializada em crimes de lavagem, os agentes devem ser denunciados –

e condenados, presentes os elementos para isso – pelo crime de organização criminosa (crime

31 Data  da  posse do denunciado  SÉRGIO CABRAL no cargo  de governador  do ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
32 Data da deflagração da Operação Calicute, com a prisão preventiva de vários dos denunciados.
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organizado por natureza) em concurso material com os delitos de lavagem (crime organizado por

extensão).

Em que pese o d. Juízo a quo ter verificado a presença dos elementos previstos no

artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2012 (fls. 8277/8278) no caso dos autos, reconhecendo, portanto,

a  existência  de  uma  organização  criminosa,  reputou  que  os  atos  de  lavagem  de  dinheiro

perpetrados  por  LUIZ  PAULO  REIS  teriam se  dado  de  forma  pontual,  “(…)  o  que  evidencia

tratar-se de hipótese típica de concurso eventual de agentes, nos termos do art. 29 do Código

Penal,  e não de crime de integrar organização criminosa” (fl.  8281), absolvendo o apelado do

crime em questão.

Quanto a esse ponto, no entanto, merece reforma o r. decisum, pois a pertinência

do apelado  LUIZ PAULO REIS à  organização  criminosa em exame se encontra  devidamente

comprovado pelo conjunto probatório reunidos nos presentes autos.

Conforme  sobejamente  demonstrado,  LUIZ  PAULO  REIS  integrou  o  núcleo

financeiro operacional da organização criminosa, que era formado por agentes responsáveis pelo

recebimento e repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria,  inclusive

através  da  utilização  de  empresas  e  escritórios  de  advocacia,  algumas  delas  constituídas

exclusivamente com tal finalidade. 

Especificamente em relação ao acusado, verificou-se que, ora sócio de direito, ora

sócio  de  fato  de  HUDSON  BRAGA33,  LUIZ  PAULO  REIS  atuou  de  forma  a  permitir  que  a

sociedade constituída em várias empresas viabilizasse a lavagem dos recursos obtidos de forma

ilícita por HUDSON BRAGA.

LUIZ PAULO REIS ocultou, ainda, em seu nome a propriedade de embarcação do

amigo (lancha Retcha), conforme amplamente exposto no item 4.4.1 supra, no qual se busca a

reforma da sentença apelada quanto à absolvição do crime de lavagem de capitais envolvendo o

referido bem.

Assim  é  que  a  LUIZ  PAULO  REIS,  repise-se  integrante  do  núcleo  financeiro

operacional  da  organização  criminosa,  cabia  essencialmente  atuar  como  “testa  de  ferro” de

33 Através  da  utilização  de  sua  esposa  ROSÂNGELA BRAGA  e  de  sua  filha  JÉSSICA  BRAGA como
“laranjas”.
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HUDSON  BRAGA,  sendo  peça  fundamental  para  a  ocultação  dos  recursos  angariados  por

intermédio da organização criminosa, que possuía uma nítida divisão de tarefas, 

Frise-se que a estrutura e a estabilidade da organização, bem como a reiteração na

prática das operações de lavagem de dinheiro por LUIZ PAULO REIS foi demonstrada durante a

instrução processual e reconhecida na própria sentença.

Com efeito,  a  importância  do papel  desempenhado por  LUIZ PAULO REIS nas

operações  de  lavagem  de  dinheiro  feitas  através  das  empresas  SULCON  CONSTRUÇÕES

MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  LTDA.,  a  R-2  POSTO  DE  ABASTECIMENTO  DE  GÁS

VEICULAR LTDA., a BL POSTO DE ABASTECIMENTO DE GÁS VEICULAR LTDA. e  TERRAS

DO  PINHEIRAL EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA.  foi  admitida  pela  sentença  ora

recorrida, condenando-se o apelado pelos crimes de lavagem relativos aos Fatos 16, 17, 18 e 19

narrados na denúncia.

Quanto a esse ponto, oportuno salientar que o d. Juízo sentenciante ressaltou que a

conduta de LUIZ PAULO REIS não foi isolada e sim que, a partir do ano de 2015, ele passou a

auxiliar HUDSON BRAGA em diversos atos de lavagem. 

Ademais, ainda de acordo com a própria sentença, LUIZ PAULO REIS passou a

aceitar HUDSON BRAGA e pessoas a ele ligadas na composição de suas empresas para posterior

realização de transações com o objetivo de ocultar e/ou dissimular ativos de evidente origem ilícita,

por  envolverem  valores  incompatíveis  com  os  proventos  de  uma  pessoa  que  ocupava  cargo

público como o exercido por HUDSON (fls. 8263/8264):

“Percebe-se que a partir do ano de 2015, LUIZ PAULO REIS passou
a aceitar HUDSON BRAGA ou pessoas a ele ligadas, como sua filha
e sua esposa,  na composição das suas empresas como forma de
permitir a dissimulação ou ocultação de ativos obtidos de forma ilícita
por este nos seus anos na vida pública.

(...)

Em que pese a afirmação do réu LUIZ PAULO REIS, ainda que não
tenha  participado  dos  delitos  antecedentes,  o  corréu,  como  ele
mesmo afirmou, possui amizade íntima com HUDSON há pelo menos
30 anos,  e tinha pleno conhecimento de que ele era ocupante de
cargo público relevante. Assim, sabia ou, ao menos, deveria saber

Folha 157 de 194

JFRJ
Fls 8633

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

que  os  valores  aportados  em suas  empresas  eram incompatíveis
com seus proventos de uma pessoa que ocupa cargo público.

(…) Assim, o aporte de valores ilícitos pelo réu HUDSON BRAGA se
deu  em  diversas  empresas  de  LUIZ  PAULO  REIS,  como  será
exposto adiante, com a finalidade de pulverizar os valores e dificultar
a atuação dos órgãos de controle. (grifos no original)”

Oportuno salientar que LUIZ PAULO REIS também obteve vantagens pessoais com

o ingresso de recursos ilícitos em suas empresas, tendo confessado que não recebeu apenas

R$ 100.000,00  (cem  mil  reais)  na  venda  de  cotas  da  empresa  TERRAS  DE  PINHEIRAL

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para JÉSSICA BRAGA, mas sim R$ 2.100.000,00

(dois milhões e cem mil reais), sem qualquer registro.

Tal fato igualmente foi reconhecido na sentença à fl. 8271:

“Nesse ponto,  o réu LUIZ PAULO confessa a prática do crime de
sonegação fiscal, pois teria recebido, além do valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) devidamente escriturado, o valor de R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais) “por fora”, ou seja, sem registro. Além
do que, informou que realizou a retificação do seu imposto de renda
para fazer constar o valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem
mil reis), juntando cópia da declaração (fls. 4948).”

Dessa  forma,  a  instrução  do  feito  comprovou  para,  além  de  qualquer  dúvida

razoável, que LUIZ PAULO REIS de modo consciente e voluntário, associou-se de forma estável e

permanente  a  uma  organização  criminosa  que  tinha  por  finalidade  a  prática  de  crimes  de

corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro

e  a  lavagem  do  produto  desses  crimes,  desempenhando  a  precípua  função  de  auxiliar  no

branqueamento de valores por diversas e reiteradas vezes em favor de HUDSON BRAGA, com a

participação de JOSÉ ORLANDO RABELO. 

Nesse sentido,  demonstrou-se equivocada a conclusão alcançada pelo Juízo de

piso quando afirma que os atos de lavagem de dinheiro foram praticados por LUIZ PAULO REIS

de forma pontual, restando clara, ao contrário, a associação estável para a prática reiterada de tais

delitos, dentro de uma estrutura com divisão de tarefas, na qual competia ao apelado a execução

de atividades de braqueamento de capitais. 
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Por tudo quanto exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença para condenar

LUIZ PAULO REIS pela prática do delito previsto no artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013.

5.2) RAZÕES PARA REFORMA DA ABSOLVIÇÃO DE CARLOS JARDIM DA IMPUTAÇÃO DO

CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CONJUNTO DE FATOS 21)

Conforme consta da denúncia, CARLOS JARDIM BORGES integrou a organização

criminosa liderada por SÉRGIO CABRAL, tendo como função a atuação na execução de atos de

lavagem de dinheiro obtido ilicitamente pelos membros da organização. Restou demonstrado que

CARLOS  JARDIM  BORGES,  dono  do  hotel  e  condomínio  Portobello,  em  Mangaratiba,  tinha

relação de amizade íntima com SÉRGIO CABRAL e diversos outros integrantes da organização,

lhe competindo a tarefa de viabilizar a ocultação e dissimulação de parte dos valores oriundos das

atividades criminosas.

Foram imputados a CARLOS JARDIM BORGES os seguintes fatos ilícitos:

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  entre 2009 e 2014,

ADRIANA ANCELMO e CARLOS BORGES, sob orientação e anuência de

SÉRGIO CABRAL, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de R$ 2.560.000,00, por meio da celebração de contrato de

advocacia  fictício  entre  o  escritório  ANCELMO  ADVOGADOS,  de

responsabilidade  de ADRIANA ANCELMO,  e a empresa PORTOBELLO

RESORT,  de  responsabilidade  de  CARLOS  BORGES  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 12).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção,  em 2010,  CARLOS

MIRANDA e CARLOS BORGES, sob orientação e anuência de SÉRGIO

CABRAL,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e

dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade  de R$ 350.000,00,  por  meio  da  celebração  de contrato  de

consultoria  fictício  entre  a  empresa  GRALC/LRG  CONSULTORIA,  de

responsabilidade  de  CARLOS  MIRANDA,  e  a  empresa  PORTOBELLO
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RESORT,  de  responsabilidade  de  CARLOS  BORGES  (Lavagem  de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – FATO 13). 

“Pelo  menos  entre  1º  de  janeiro  de  2007  e  17  de  novembro  de 2016,

SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  CARLOS

MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO, JOSÉ ORLANDO,

ADRIANA ANCELMO,  PAULO FERNANDO,  PEDRO  RAMOS,  CARLOS

BORGES, LUIZ IGAYARA e LUIZ PAULO REIS, além de outras pessoas

imunes  em  razão  de  colaboração  premiada  e  de  terceiros  a  serem

denunciados  oportunamente  ou  ainda  não  identificados,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 crimes de corrupção ativa e

passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento da ESTADO DO RIO

DE JANEIRO, bem como a lavagem dos recursos financeiros  auferidos

desses crimes (Quadrilha/Art.  288 do CP10 - Pertinência a Organização

Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/201311 - FATO 21).” 

 

Na  sentença  proferida  pelo  MM.  Juiz  Federal  Marcelo  Bretas,  CARLOS

JARDIM BORGES foi absolvido da imputação do crime de organização criminosa e condenado

pelos atos de lavagem de dinheiro que lhe foram imputados. Quanto à absolvição pela pertinência

à organização criminosa, o MM. Juiz Federal Marcelo Bretas assim fundamentou a sentença:

“No que diz respeito aos réus LUIZ IGAYARA, CARLOS BORGES e LUIZ

PAULO  REIS,  entendo  que  os  atos  de  lavagem  de  dinheiro  por  eles

praticados  se  deram  de  forma  pontual,  o  que  evidencia  tratar-se  de

hipótese típica de concurso eventual de agentes, nos termos do art. 29 do

Código Penal, e não de crime de integrar organização criminosa. Portanto,

absolvo os referidos réus.” 

No entanto, demonstrou-se equivocada a conclusão alcançada pelo Juízo de piso

quando  afirma  que  os  atos  de  lavagem  de  dinheiro  foram  praticados  por  CARLOS  JARDIM
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BORGES de forma pontual,  restando clara,  ao contrário,  a  associação  estável  para a  prática

reiterada de tais delitos, dentro de uma estrutura com divisão de tarefas, na qual competia ao

apelado a execução de atividades de braqueamento de capitais. 

Deve-se reconhecer que CARLOS BORGES, proprietário do PORTOBELLO, foi um

dos principais responsáveis pela lavagem de capitais no seio da organização criminosa durante o

período do mandato de governador de SÉRGIO CABRAL. 

Os  elementos  reunidos  nos  autos  demonstram  que  o  apelado  CARLOS

BORGES praticou diversos atos visando a ocultação e dissimulação da propriedade, origem

e natureza  de  recursos derivados  de  ilícitos  praticados pelos  membros da  organização

criminosa envolvendo a elevada quantia de R$ 2.910.000,00 (dois milhões, novecentos e dez

mil reais) no período de 2009 a 2014, mediante a celebração de contratos fictícios entre a

empresa  PORTOBELLO  RESORT  e  empresas  administradas  por  ADRIANA  ANCELMO  e

CARLOS MIRANDA.

Sua presença e convívio com o SÉRGIO CABRAL foram intensos durante esses

anos, sendo que a proximidade entre eles permitiu a construção de relação de confiança apta a

permitir  o  seu  envolvimento  nos  delitos  praticados  pelo  ex-Governador  e  seus  comparsas.

CARLOS BORGES, assim, se associou de maneira estável aos demais membros da ORCRIM,

dentre eles SÉRGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO e CARLOS MIRANDA, para a prática de

crimes, praticando efetivamente de forma sistemática atos de branqueamento de capitais em favor

de SÉRGIO CABRAL, notadamente através de pagamentos de contratos fictícios sem a devida

contraprestação  com  o  escritório  de  ADRIANA  ANCELMO  e  com  a  empresa  de  CARLOS

MIRANDA.

Ante o exposto, considerando o vasto conjunto probatório, o MPF requer a reforma

da r. sentença para condenar CARLOS JARDIM BORGES pela prática do delito previsto no artigo

2º da Lei n.º 12.850/2013.

5.3)  RAZÕES PARA  REFORMA DA ABSOLVIÇÃO  DE PEDRO  RAMOS  DE MIRANDA  DA

IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 21)

Conforme consta da denúncia, PEDRO RAMOS DE MIRANDA integrava o “staff”

que  circundava  SÉRGIO  CABRAL,  efetuando  pagamentos,  agendando  e  levando  SÉRGIO

Folha 161 de 194

JFRJ
Fls 8637

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

CABRAL  aos  compromissos.  Na  definição  contida  na  imputação  inicial,  PEDRO  RAMOS  DE

MIRANDA é o “faz-tudo” de SÉRGIO CABRAL. 

Além  do  delito  de  pertinência  a  organização  criminosa,  a  PEDRO  RAMOS  DE

MIRANDA foram imputadas as condutas narradas no CONJUNTO DE FATOS 04, relacionados à

lavagem de capitais através da compra de joias. 

Na sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Marcelo Bretas, PEDRO RAMOS DE

MIRANDA foi absolvido das imputações acima descritas com as seguintes fundamentações:

“Com  relação  ao  réu  PEDRO  MIRANDA,  diante  da  absolvição  da

imputação do crime de lavagem de dinheiro, e ainda, da inexistência de

prova de vínculo  associativo  estável  com os demais  réus,  entendo  que

deve ser absolvido.”

As extensas razões trazidas no item 4.3 evidenciam o equívoco da absolvição de

PEDRO RAMOS DE MIRANDA e se aplicam, naturalmente, à sua atuação em favor da ORCRIM.

PEDRO RAMOS foi assessor especial do Gabinete do Governador e era, na divisão de tarefas

estabelecida  para  a  prática  de  ilícitos,  um  dos  responsáveis  pela  elevada  movimentação  de

recursos em espécie na estrutura da organização criminosa. 

Como  já  destacado,  em  seu  interrogatório,  o  corréu  LUIZ  CARLOS  BEZERRA

elucidou o apelido de PEDRO RAMOS DE MIRANDA, referido como “Tocha” em suas anotações

de  movimentações  de  recursos,  citando  algumas  referências  a  sua  atuação  no  transporte  de

dinheiro vivo em favor da organização criminosa. Apenas com base nas anotações disponíveis.

LUIZ CARLOS BEZERRA mencionou o repasse a PEDRO RAMOS dos valores em espécie de

18, 20, 23, 50, 62, 72 e 75 mil reais, em pelo menos 8 oportunidades distintas, com finalidades

diversas (Transcrição no item 4.3 supra, ao qual se remete para evitar repetição).

Assim, a relação direta com SÉRGIO CABRAL, a incontestável atuação na reiterada

movimentação de recursos em espécie por cerca de 7 anos, em moeda nacional e estrangeira, em

elevados valores,  recebendo recursos diretamente de LUIZ CARLOS BEZERRA por ordem de

CARLOS  MIRANDA,  sob  o  codinome  Tocha,  evidenciam  a  estabilidade  e  permanência  da

Folha 162 de 194

JFRJ
Fls 8638

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

associação de PEDRO RAMOS DE MIRANDA aos demais membros da organização criminosa

para a prática reiterada de crimes.

Por  todo o exposto,  o  MPF requer  a  reforma da r.  sentença para  que PEDRO

RAMOS DE MIRANDA seja  condenado pela  prática do delito  previsto no artigo  2º  da Lei  n.º

12.850/2013.

5.4)  DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS  APLICADAS  AOS  APELADOS  PELO  CRIME  DE

PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 21)

5.4.1) DA PENA APLICADA AO APELADO SÉRGIO CABRAL

A) EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

SÉRGIO CABRAL foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 350

(trezentos e cinquenta) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado e majorou a pena base em 06 (seis) anos e

06 (seis) meses de reclusão.

Entretanto, não foram considerados para a fixação da pena base  a personalidade

do apelado nem o longo período de permanência e estabilidade da associação entre os apelados

como vetores negativos.

Em relação à negativação da personalidade do agente, estabeleceu a sentença:

Não  há  relatórios  psicossociais  a  autorizarem  a  negativação  da

personalidade do agente

A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade do

apelado SÉRGIO CABRAL, o que autoriza seja exasperada a pena-base fixada na sentença em
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patamar superior para cada o crime de pertinência à organização criminosa. No mesmo sentido

encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor da Ementa de Acórdão a seguir

parcialmente reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente

podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,  quando

malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e

idôneos  para  exasperar  a  pena-base,  valorando  negativamente  a

personalidade do agente.  Com efeito,  ele  ostenta  7 (sete)  condenações

com  trânsito  em  julgado,  que  não  foram  utilizadas  na  avaliação  dos

antecedentes e da reincidência.

4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  a

circunstância  judicial  relativa  à  personalidade  não  depende  de  laudo

técnico,  podendo  ser  verificada  pelo  Magistrado  a  partir  de  elementos

extraídos  dos  autos,  que  demonstrem  a  acentuada  periculosidade  do

agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AREsp  864.464/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Na lição de Aníbal Bruno34, personalidade “é um todo complexo, porção herdada e

porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento

humano”. Portanto, deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo,

dentre elas sua maior ou menor sensibilidade ético-social.

34Aníbal Bruno, Direito Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1984, v. 3, p. 154.
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A  personalidade  do  ex-governador  revela  especial  grau  de  valoração  negativa.

Desde o início de sua carreira na política35,  SÉRGIO CABRAL apresentava-se como um feroz

combatente à corrupção. Além disso, afirmava ser um gestor intransigente com a incompetência e

a falta de eficiência e impessoalidade na Administração Pública36.

SÉRGIO  CABRAL,  ao  assumir  o  cargo  de  governador,  vangloriava-se  por  ter

viabilizado as obras bilionárias37, que estavam sendo realizadas no Rio de Janeiro, alegando que

elas  trariam  muitos  benefícios  para  a  sociedade,  quando,  na  verdade,  foram  utilizadas  para

financiar as atividades de uma nociva organização criminosa por ele comandada que se infiltrou no

governo do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma traição às promessas realizadas durante a

campanha eleitoral, ao se apresentar como um candidato da renovação, as práticas criminosas

perpetradas por  SÉRGIO CABRAL e seus asseclas  sepultaram as legítimas expectativas  dos

cidadãos de transformação do Estado assolado por graves mazelas.  Ao ser questionado pela

imprensa sobre irregularidades noticiadas durante a sua gestão, SÉRGIO CABRAL demonstrava

indignação,  dizia-se  aviltado  e  desrespeitado  por  tais  questionamentos,  buscando  passar  a

imagem de que estaria acima de qualquer suspeita. Trata-se de personalidade de uma pessoa

altamente manipuladora e calculista, correspondente ao perfil do chefe máximo da organização

criminosa.

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje, porquanto há

veementes indícios  de que os membros da organização criminosa são proprietários,  no plano

fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem

contar  as joias  sabidamente adquiridas  como forma de lavagem de dinheiro  e que continuam

ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir

como vetor negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

35 https://www.youtube.com/watch?v=4robfOgwwoA
36 https://www.youtube.com/watch?v=1D-Sp3yW4y4
37 https://www.youtube.com/watch?v=_0t8m0bBR48
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Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação da pena-base já deveria ocorrer em seu máximo legal.

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado SÉRGIO CABRAL, para que a pena-base

para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja fixada no máximo previsto em lei. 

B)  DA  APLICAÇÃO  DE  FRAÇÃO  INFERIOR  A  1/6  NA  INCIDÊNCIA  DA  AGRAVANTE

ESPECÍFICA PREVISTA NO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013, NA SEGUNDA FASE DE

APLICAÇÃO DA PENA.

Como cediço, a dosimetria da pena não é uma operação matemática estruturada,

com limites prévios rígidos fixados pelo legislador,  cabendo ao Juiz no caso concreto avaliar a

circunstâncias  judiciais  e  legais  para  fixar  a  pena  de  modo  individualizado.  Desse  modo,  o

legislador  permite  que  o  julgador,  com  algum  grau  de  discricionariedade,  fixe  o  quantum de

aumento da pena a ser aplicado na primeira e segunda etapas da dosimetria penal, desde que

seja observado o princípio do livre convencimento motivado. 

Entretanto,  sem  retirar  de  modo  absoluto  a  discricionariedade  do  julgador,  os

Tribunais Superiores fixaram, em seus precedentes, parâmetros a serem seguidos, consistentes

na aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante

reconhecida e valorada. Trata-se de um critério estabelecido pela jurisprudência a fim de evitar

exasperações ou atenuações desproporcionais. 
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Neste contexto, a jurisprudência exige do julgador um reforço argumentativo para

não aplicar o coeficiente de 1/6 quando da valoração das agravantes ou atenuantes, a teor da

Ementa de Acórdão a seguir reproduzida (sem destaques no original): 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ROUBO
SIMPLES.  DOSIMETRIA.  FRAÇÃO  DE  AUMENTO  DECORRENTE  DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. IDONEIDADE.
CONSTATADA  A  MULTIRREINCIDÊNCIA  DO  AGRAVANTE.  1.  A
dosimetria da pena do agravante foi exasperada, na primeira fase, em 1/6,
pela verificação dos maus antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois
constatada  a  multirreincidência.  O  acórdão  não  comporta  reparos,
notadamente por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que admite, em casos de multirreincidência ou de reincidência específica, a
exasperação  da  pena  em  patamar  superior  a  1/6.  2.  Consoante  a
jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a
quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas,
deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que
é de 1/6.  Entretanto,  é admitida como razoável  a adoção de percentual
superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência
específica)  (HC  n.  258.693/SP,  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta
Turma,  DJe  28/3/2016  -  grifo  nosso).  3.  O Código  Penal  olvidou-se  de
estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados  em razão das agravantes  e das atenuantes  genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a
fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Todavia,  a  aplicação  de  fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado  no  acórdão  ora  hostilizado,  a  multirreincidência  do paciente
justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n. 390.920/SC, Ministro
Ribeiro  Dantas,  Quinta  Turma,  DJe  9/6/2017  -  grifo  nosso).  4.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1660563/SP,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
24/08/2017)

Naturalmente  o mesmo raciocínio  se aplica  à  majoração  da pena em razão de

agravante específica. 

 

No caso concreto, o MM. Juízo  a quo, ao fixar a pena do ora apelado SÉRGIO

CABRAL pela  prática  do  crime de  pertinência  à  corrupção  passiva  (Conjuntos  de  Fatos  21),

reconheceu a incidência da agravante específica prevista no  § 3º do art. 2º da lei 12.850/2013,

aumentando, porém, a pena base em patamar inferior ao padrão indicado pela jurisprudência. Isso

porque,  na  primeira  fase  da  dosimetria,  o  Juízo  Sentenciante  reconheceu  a  existência  de
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circunstâncias judiciais desfavoráveis e majorou a pena-base do crime em questão, fixando-a em

06 anos e 06 meses de reclusão e 300 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase da dosimetria penal, a pena-base foi aumentada em

apenas 06 meses de reclusão,  o que resultou na fixação  da pena provisória  em 07 anos de

reclusão. Caso o coeficiente de 1/6 tivesse sido aplicado, a pena provisória alcançaria o patamar

de 07 anos e 07 meses de reclusão.

Trata-se, portanto, de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

vedação à proteção deficiente, uma vez que, com a máxima vênia, não houve fundamentação

capaz de afastar a adoção do parâmetro fixado pelos Tribunais Superiores para casos análogos ao

presente.  Ao revés,  na Sentença Penal  Condenatória  houve reconhecimento expresso de que

SÉRGIO CABRAL foi  o grande líder  do esquema criminoso,  sendo o idealizador  e fiador  das

práticas delituosas verificadas.

Ante  o  exposto,  o  MPF  requer  a  reforma  da  sentença  apelada,  para  que  seja

aplicada, na dosimetria do crime de pertinência a organização criminosa pelo qual foi condenado

SÉRGIO CABRAL (Conjunto de Fatos 21), o coeficiente de 1/6 em virtude do reconhecimento da

agravante do § 3º do art. 2º da lei 12.850/2013 em atenção aos princípios da proporcionalidade e

vedação à proteção deficiente.

C) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

2º,  da  Lei  nº  12.850/201338,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente  por  funcionários  públicos  do  mais  alto  escalão  do  governo  estadual,  por

determinação  do  apelado.  Vale  destacar  que  apenas  nestes  autos  foram  denunciados  cinco

funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da infração,  quais  sejam,

SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER  JORDÃO  e  JOSÉ

ORLANDO,  havendo  ainda  outros  corréus  que  que  exerceram  algum cargo  comissionado  no

Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

38§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para que

a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior ao

mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

5.4.2) DA PENA APLICADA AO APELADO WILSON CARLOS

A) EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013,

WILSON CARLOS foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado e fixou a pena base em 06 (seis) anos de

reclusão.

Entretanto, não foram considerados para a fixação da pena base  a personalidade

do apelado nem o longo período de permanência e estabilidade da associação entre os apelados

como vetores negativos.

A despeito da inexistência de laudos psicossociais,  existem inúmeros elementos

nos autos que permitem concluir pela maior gravidade dos delitos em razão da personalidade do
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réu, o que autoriza seja exasperada a pena-base fixada na sentença pelo crime de pertinência à

organização criminosa.

Com efeito, as provas dos autos demonstraram a prática sistemática de corrupção

passiva por WILSON CARLOS, então Secretário Estadual de Governo. Segundo  narrado  na

denúncia e comprovado ao longo da instrução criminal, o réu participou de inúmeras reuniões com

executivos  da ANDRADE GUTIERREZ nas quais  foram solicitados  pagamentos  de vantagens

indevidas,  inicialmente  fixadas  em  R$350.000,00  por  mês,  passando  em  seguida  para  os

famigerados percentuais de valores faturados nos contratos com a empreiteira (5% e 1%).  As

práticas criminosas se iniciaram logo no começo do mandato de SÉRGIO CABRAL, em janeiro de

2007, e se perpetuaram ao menos até o ano de 2011.

Esse cenário permite concluir, extreme de dúvidas, pela absoluta falta de apreço

por regras éticas por parte de WILSON CARLOS, sendo certo que esse caráter negativo de sua

personalidade contribuiu sobremaneira para a maior gravidade dos atos ilícitos a ele imputados e

denotam a sua predisposição para prática de crimes dessa natureza.

Assim,  a  despeito  da falta  de produção  de relatórios  psicossociais,  a  valoração

negativa da personalidade do réu na forma do art. 59 do CP se mostra plenamente possível com a

aferição  dos  elementos  constantes  nos  autos.  Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do  Superior

Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA

ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.  (…)  2.  A  dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de

discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades

fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente

podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,  quando

malferida alguma regra de direito.

3. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e

idôneos  para  exasperar  a  pena-base,  valorando  negativamente  a

Folha 170 de 194

JFRJ
Fls 8646

Protocolada por Sergio Luiz Pinel Dias em 31/10/2017 19:37. (Processo: 0509503-57.2016.4.02.5101 - Petição: 0509503-57.2016.4.02.5101) .
Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MYLLENA DE CARVALHO KNOCH.
Documento No: 75959255-1233-0-8477-194-793397 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

personalidade do agente.  Com efeito,  ele  ostenta  7 (sete)  condenações

com  trânsito  em  julgado,  que  não  foram  utilizadas  na  avaliação  dos

antecedentes e da reincidência.

4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte  Superior  de  Justiça,  a

circunstância  judicial  relativa  à  personalidade  não  depende  de  laudo

técnico,  podendo  ser  verificada  pelo  Magistrado  a  partir  de  elementos

extraídos  dos  autos,  que  demonstrem  a  acentuada  periculosidade  do

agente. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  no  AREsp  864.464/DF,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA

PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje, porquanto há

veementes indícios  de que os membros da organização criminosa são proprietários,  no plano

fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem

contar  as joias  sabidamente adquiridas  como forma de lavagem de dinheiro  e que continuam

ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir

como vetor negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas
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nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado WILSON CARLOS, para que a pena-base

para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar fixado na r.

sentença. 

B)  DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE  GENÉRICA DO ARTIGO  62,  INCISO I,  DO CÓDIGO

PENAL.

Em sede de Alegações Finais, o MPF requereu, na segunda fase de aplicação da

pena, o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 62, I, do Código Penal, uma vez

que WILSON CARLOS exercia função de destaque na organização criminal, sendo o responsável

pela promoção e organização do núcleo criminoso instalado na Administração Pública estadual ao

lado de SÉRGIO CABRAL, dirigindo e coordenando as atividades dos demais agentes públicos e

intermediação a relação com empresários quanto ao pagamento de propina.

Entretanto, o MM. Juízo a quo, na segunda fase de cálculo da pena, considerou não

haver circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Dessa forma, o juízo sentenciante deixou de aferir, na segunda fase da dosimetria

penal, a incidência, no caso concreto, da agravante genérica do concurso de pessoas, prevista no

art. 62, inciso I, do Código Penal, verbis (destaques nossos):

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: 

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade

dos demais agentes; 

II - coage ou induz outrem à execução material do crime; 

III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade

ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; 

IV - executa o crime, ou nele participa,  mediante paga ou promessa de

recompensa.
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A prova produzida demonstrou que WILSON CARLOS tinha a função de solicitar e

também gerenciar os atos de ofício que deveriam ser corrompidos com esse dinheiro. Conforme

reconhecido pelo MM. Juízo  a quo,  “as declarações prestadas pelos colaboradores ROGÉRIO

NORA DE SÁ, ex-presidente da ANDRADE GUTIERREZ, e CLÓVIS PRIMO, então Diretor  de

Obras, confirmadas em juízo, deixam clara a solicitação de vantagem indevida, ora por SERGIO

CABRAL, diretamente, ora por WILSON CARLOS, secretário de governo de CABRAL”.

No mesmo sentido, segundo o MM. Juízo sentenciante, o corréu HUDSON BRAGA

reconheceu, em seu interrogatório judicial, “o acerto (solicitação) da propina diretamente com o

Sr. ALBERTO  QUINTAES,  relativamente  à  obra  de  Manguinhos  (PAC  FAVELAS),  fazendo  a

ressalva que não foi o instituidor da prática ilícita, e que tal esquema ilícito de arrecadação de

propinas lhe fora transmitido pelo corréu WILSON CARLOS”.

A circunstância de o apelado SÉRGIO CABRAL ser o grande líder do esquema

criminoso e o mentor do sistema de cobrança de propinas não é capaz de afastar a incidência da

agravante genérica do artigo 62, inciso I, do CP à pena imposta ao apelado WILSON CARLOS.

Isso porque em esquemas criminosos de maior grandeza, como o presente, em que

são arrecadados ilicitamente milhares de reais com a utilização de diversas pessoas interpostas, é

impossível que o grande líder da organização criminosa centralize em si integralmente a direção

da atividade dos demais agentes comandados. Neste contexto, mesmo sem perder o comando

central do esquema de arrecadação de propina, SÉRGIO CABRAL delegou parte da direção da

atividade  ilícita  a  WILSON CARLOS,  o  qual  por  sua vez  ficou  responsável  por  coordenar  os

executivos  da ANDRADE GUTIERREZ (que compunham o núcleo  econômico do esquema)  e

alguns agentes que compunham o núcleo financeiro operacional, tais como CARLOS MIRANDA e

CARLOS BEZERRA, além do corréu HUDSON BRAGA quanto à solicitação da taxa de oxigênio.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença, para

que seja reconhecida a incidência da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal ao

apelado WILSON CARLOS, de modo a exasperar as penas do crime de pertinência à organização

criminosa (Conjunto de Fatos 21).
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C) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201339,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

39§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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5.4.3) DA PENA APLICADA AO APELADO HUDSON BRAGA

A) EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

HUDSON BRAGA foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado e fixou a pena base em 06 (seis) anos de

reclusão.

Entretanto, não foram considerados para a fixação da pena base a personalidade

do apelado nem o longo período de permanência e estabilidade da associação entre os apelados

como vetores negativos.

O vetor referente à personalidade do apelado é demasiadamente negativo, uma vez

que o contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de apreço por regras éticas por parte de

HUDSON  BRAGA.  Ademais,  este  possui  excelente  formação  acadêmica  e  qualificação,  com

discernimento acima do homem médio. Tinha plenas condições, portanto, de não apenas perceber

a gravidade de suas condutas como também de recusar o seu envolvimento em tais  práticas

ilícitas. Não obstante, usou sua formação e conhecimento para produzir males sociais.

Ainda no que concerne à personalidade do agente, é extremamente reprovável a

voracidade com a qual  o acusado HUDSON BRAGA fazia a cobrança dos valores a título de

propina, circunstância que resta nítida no teor da mensagem eletrônica colacionada às fls. 130 da

denúncia, intitulada “Caixinha”, na qual o apelado pressiona os seus subordinados a respeito da

pontualidade na arrecadação dos valores espúrios.

Afigura-se  inexistente  a  consciência  social,  assim  como irrefutável  a  má índole

daquele  que,  de  maneira  recorrente  e  significativa,  desvia  dinheiro  público  com  vistas  ao

enriquecimento  próprio  e  de  terceiros  ou  contribui  por  longo  período  para  essas  práticas

criminosas, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da circunstância em questão.
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Assim,  a  despeito  da falta  de produção  de relatórios  psicossociais,  a  valoração

negativa da personalidade do réu na forma do art. 59 do CP se mostra plenamente possível com a

aferição dos elementos constantes nos autos, conforme entendimento consagrado pelo Superior

Tribunal de Justiça, em julgado já colacionado nesta peça.

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje,  porquanto há veementes

indícios de que os membros da organização criminosa são proprietários, no plano fático, de vasto

patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem contar as joias

sabidamente adquiridas como forma de lavagem de dinheiro e que continuam ocultas, eis que não

apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir

como vetor negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado HUDSON BRAGA, para que a pena-base

para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar fixado na r.

sentença. 
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B) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201340,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

40§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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5.4.4) DA PENA APLICADA AO APELADO CARLOS MIRANDA

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

CARLOS MIRANDA foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201341,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para que

a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior ao

mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

41§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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5.4.5) DA PENA APLICADA AO APELADO CARLOS BEZERRA

A) DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

CARLOS BEZERRA foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105

(cento e cinco) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, conquanto a pena-base tenha sido

majorada apenas para 03 anos e 06 (seis) meses de reclusão – o que se revela desproporcional.

Entretanto, não foi considerado para a fixação da pena base o longo período de

permanência e estabilidade da associação criminosa entre os apelados como vetor negativo.

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje, porquanto há

veementes indícios  de que os membros da organização criminosa são proprietários,  no plano

fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem

contar  as joias  sabidamente adquiridas  como forma de lavagem de dinheiro  e que continuam

ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa forma, o tempo de permanência da organização criminosa e a estabilidade

da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir como vetor

negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 
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Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado LUIZ CARLOS BEZERRA, para que  a

pena-base para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar

fixado na r. sentença. 

B) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI

12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201342,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

42§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

5.4.6) DA PENA APLICADA AO APELADO WAGNER JORDÃO

A) DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

WAGNER JORDÃO foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105

(cento e cinco) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, conquanto a pena-base tenha sido

majorada apenas para 03 anos e 06 (seis) meses de reclusão – o que se revela desproporcional.

Entretanto, não foi considerado para a fixação da pena base o longo período de

permanência e estabilidade da associação criminosa entre os apelados como vetor negativo.

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje, porquanto há

veementes indícios  de que os membros da organização criminosa são proprietários,  no plano

fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem

contar  as joias  sabidamente adquiridas  como forma de lavagem de dinheiro  e que continuam

ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir

como vetor negativo.
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Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado WAGNER JORDÃO, para que a pena-

base para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar fixado na

r. sentença. 

B) DA NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “d”, DO

CÓDIGO PENAL. DA CONFISSÃO QUALIFICADA.

Merece reforma a r. sentença apelada também quanto à aplicação da atenuante

prevista  no  artigo  65,  III,  “d”,  Código  Penal  (confissão  espontânea)  em  relação  ao  apelado

WAGNER JORDÃO.

De  acordo  com  a  consolidada  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

atenuante da confissão espontânea não incide nos casos em que a manifestação do réu não

concorrer para a formação do juízo condenatório. Exemplifica-se por meio do seguinte julgado:

“PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO

QUALIFICADO.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  ASSUNÇÃO  DE  FATO

TÍPICO DIVERSO DO QUE O IMPUTADO. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO
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CONCORREU PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO ESPECIAL

IMPROVIDO.  1.  Independentemente  da  confissão  de  elementar

configuradora de crime diverso daquele imputado, é firme a jurisprudência

deste  Sodalício  em  afastar  a  incidência  da  atenuante  da  confissão

espontânea nas hipóteses em que a manifestação do réu não concorrer

para a formação do juízo condenatório. 2. Recurso especial improvido.

(REsp  1675883/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,

julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017)

Em  que  pese  a  sentença  citar  que  WAGNER  JORDÃO  confirmou  em  seu

interrogatório que efetuava o recolhimento de valores, a análise da sentença recorrida evidencia

que  as  suas  declarações  não  foram  relevantes  para  formação  da  convicção  do  magistrado,

mormente se considerarmos que apelado afirma ter recolhido diversos “projetos” nas empreiteiras

e que só depois passou a desconfiar do que se tratava.

Diversamente  do que pretende levar  a crer  em seu depoimento,  desde o início

WAGNER  JORDÃO  teve  intensa  participação  no  âmbito  da  organização  criminosa  com  os

recebimentos e gerenciamento da propina destina à SEOBRAS, especialmente HUDSON BRAGA.

Na verdade, ele era um dos “homens da mala” de HUDSON BRAGA e tinha plena ciência do

esquema criminoso.

Considerando as ressalvas e a omissão em esclarecer todos os aspectos dos fatos

criminosos a ele imputados, a confissão de WAGNER JORDÃO se qualifica como uma confissão

qualificada. A confissão qualificada ou parcial acontece quando o agente confessa a autoria do

fato, mas nega parte da imputação ou invoca alguma excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Esta postura do agente afasta a incidência da atenuante de confissão espontânea prevista no

art. 65, inciso III, ‘d’, do CP, conforme consagrado na jurisprudência pátria (acórdãos colacionados

no item 3.4.3-B desta apelação, aos quais se remete para evitar repetição).

Diante de tal quadro, o MPF requer a reforma da sentença no aludido aspecto para

afastar a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, Código Penal, eis que, além de se

tratar  de  hipótese  de  confissão  qualificada,  as  declarações  do  apelado  não  influenciaram

diretamente  na  formação  do  julgador,  diante  de  farto  conjunto  probatório  que  demonstra

suficientemente a prática do delito. Caso assim não entenda este Tribunal, este órgão ministerial
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requer que a redução na pena base do apelado em razão da confissão seja de apenas 2 meses,

em razão da diminuta utilidade da confissão para a condenação pelos crimes imputados.

C) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201343,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

43§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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5.4.7) DA PENA APLICADA À APELADA ADRIANA ANCELMO

A) DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Em razão da prática do crime previsto no artigo 2º,  §4º,  da Lei nº 12.850/2013,

ADRIANA ANCELMO foi condenada à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e

350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelada e fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06

(seis) meses de reclusão.

Entretanto, não foram considerados para a fixação da pena base  a personalidade

do apelado nem o longo período de permanência e estabilidade da associação entre os apelados

como vetores negativos.

Em relação à negativação da personalidade do agente, estabeleceu a sentença:

Não  há  relatórios  psicossociais  a  autorizarem  a  negativação  da

personalidade do agente

A despeito da falta de produção de relatórios psicossociais, a valoração negativa da

personalidade do réu na forma do art. 59 do CP se mostra plenamente possível com a aferição dos

elementos constantes nos autos. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO

DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.

IMPOSSIBILIDADE  EM  ÂMBITO  DE  RECURSO  ESPECIAL.

DOSIMETRIA  DA  PENA.  REPRIMENDA  BÁSICA  ACIMA  DO

MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  1.  (…)  2.  A

dosimetria  da  pena  está  inserida  no  âmbito  de  discricionariedade

regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do

caso  concreto  e  subjetivas  dos  agentes,  elementos  que  somente
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podem  ser  revistos  por  esta  Corte  em  situações  excepcionais,

quando  malferida  alguma  regra  de  direito.  3.  No  caso,  o  acórdão

recorrido  se  firmou  em  fundamentos  suficientes  e  idôneos  para

exasperar a pena-base, valorando negativamente a personalidade do

agente. Com efeito,  ele ostenta 7 (sete) condenações com trânsito

em julgado, que não foram utilizadas na avaliação dos antecedentes

e  da  reincidência.  4.  Segundo  o  entendimento  desta  Corte

Superior  de  Justiça,  a  circunstância  judicial  relativa  à

personalidade  não  depende  de  laudo  técnico,  podendo  ser

verificada pelo Magistrado a partir de elementos extraídos dos

autos, que demonstrem a acentuada periculosidade do agente.

Precedentes.  5.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp

864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

A  instrução  probatória  demonstrou  a  posição  de  centralidade  de  ADRIANA

ANCELMO dentro da organização criminosa, agindo como uma das principais responsáveis pelos

atos de ocultação patrimonial da propina recebida pelo ex-governador, em contato direto ao menos

com os operadores financeiros CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA. Sua função consistia,

precipuamente,  em  realizar  contatos  políticos  com  as  pessoas  de  maior  hierarquia  nas

empreiteiras das quais a propina era solicitava.  Com efeito,  não lhe cabia,  por óbvio,  recolher

valores em espécie na sede das empresas nem resolver problemas menores em contratos de

obras de construção civil,  funções exercidas pelos operadores administrativos e financeiros da

organização criminosa.

Não é demais destacar que os atos de lavagem perduram até hoje, porquanto há

veementes indícios  de que os membros da organização criminosa são proprietários,  no plano

fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como empresas, lanchas, carros etc, sem

contar  as joias  sabidamente adquiridas  como forma de lavagem de dinheiro  e que continuam

ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.

Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir
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como vetor negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase  da  dosimetria  da  pena  no  que  concerne  à  apelada  ADRIANA  ANCELMO,  para  que  a

pena-base para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar

fixado na r. sentença. 

B) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI

12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201344,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo a ora

apelada conhecedora dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

44§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para que

a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior ao

mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

5.4.8) DA PENA APLICADA AO APELADO PAULO FERNANDO PINTO

Por derradeiro, a sentença também merece reforma quanto à dosimetria do crime

de  pertinência  à  organização  criminosa  (fato  21),  especialmente  no  tocante  ao  patamar  de

aumento de pena da majorante prevista no parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, que foi

aplicada pelo Juízo a quo na fração mínima de 1/6.

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

2º,  da  Lei  nº  12.850/201345,  ainda  que  PAULO  FERNANDO  seja  alheio  à  função  pública,  é

imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs  precipuamente  por  funcionários

públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o réu conhecedor dessa característica

45§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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da  ORCRIM.  Vale  destacar  que  apenas  nestes  autos  foram  denunciados  cinco  funcionários

públicos  que  se  valeram  dessa  condição  para  a  prática  da  infração,  quais  sejam,  SÉRGIO

CABRAL, WILSON CARLOS, HUDSON BRAGA, WAGNER JORDÃO e JOSÉ ORLANDO.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

5.4.9) DA PENA APLICADA AO APELADO JOSÉ ORLANDO

A) EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 

Nos termos da sentença ora recorrida, JOSÉ ORLANDO foi condenado à pena de 4

(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1/3

(um terço) salário-mínimo pelo crime de associação criminosa/integrar associação criminosa (art.

288 do Código Penal e art. 2º, § 4º, II da Lei 12.850/2013).

Na primeira fase da dosimetria penal, o MM. Juízo a quo reconheceu a existência

de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado e fixou a pena base em 03 (três) anos e 06

(seis) meses de reclusão.
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Entretanto,  não  foram  consideradas  para  a  fixação  da  pena  base  diversas

circunstâncias desfavoráveis ao apelado, dentre os quais a culpabilidade, motivos e circunstâncias

do crime, dentre as quais o longo período de permanência e estabilidade da associação criminosa

entre os apelados como vetor negativo.

Chefe de gabinete de HUDSON BRAGA na Secretaria Estadual de Obras Pública, o

operador  financeiro JOSÉ ORLANDO RABELO tinha função similar  à de WAGNER JORDÃO.

Apesar de não ter sido indicado por executivos da ANDRADE GUTIERREZ como quem recebia

diretamente  a  propina  (papel  que  somente  foi  relatado  no  bojo  da  presente  investigação  por

executivos da CARIOCA ENGENHARIA), JOSÉ ORLANDO gerenciava a lavagem do dinheiro de

HUDSON BRAGA, sobretudo depois que o ex-secretário deixou a função pública para trabalhar na

iniciativa privada na área de construção e de consultorias.

Nesse sentido, a culpabilidade deve ser valorada de modo extremamente negativo,

pois o apelado era pessoa de confiança do Secretário de Obras Públicas HUDSON BRAGA e

atuava  como  um  de  seus  principais  operadores  financeiros,  não  obstante  tivesse  pleno

conhecimento da origem ilícita dos recursos arrecadados.

Ainda que tenha absolvido JOSÉ ORLANDO dos crimes de lavagem de capitais, o

d. Juízo a quo reconhece que o apelado controlava os pagamentos da “taxa de oxigênio”, tendo

plena ciência das operações ilícitas (fl. 8280):

“7.  JOSÉ  ORLANDO  RABELO:  subordinado  de  HUDSON  BRAGA,

integrava o núcleo financeiro-operacional  da organização,  cabendo-lhe o

controle dos pagamentos das Taxa de Oxigênio, ou seja, da contabilidade

do subesquema de HUDSON( conforme depoimento de ROBERTO JOSÉ

TEIEXEIRA). Além disso, tinha ciência de que HUDSON guardava dinheiro

da TRANSEXPERT.”

A importância  das funções desempenhadas por JOSÉ ORLANDO no âmbito da

organização criminosa foi consignada pelo d. Juízo sentenciante em outra passagem da sentença

no momento da dosimetria da pena (fl. 8326):

“Esta situação já permite avaliar o grau de importância que tinha, já que

para agentes públicos corruptos e seus associados nada é mais importante
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no  mundo  do  que  o  dinheiro  roubado  dos  cofres  públicos,  pelo  qual

arriscam sua liberdade e a honorabilidade de seus nomes”

Na mesma linha, são negativos os vetores referentes à personalidade e conduta

social uma vez que o contexto dos fatos aponta para a total falta de apreço por regras éticas por

parte  do apelado,  que  tinha  plenas  condições  de  não  apenas  perceber  a  gravidade  de  suas

condutas como também de recusar o seu envolvimento em tais práticas ilícitas.

Os motivos dos crimes também são bastante reprováveis pois ao longo da instrução

restou evidenciado ter o apelado agido com ganância, imbuído da intenção de enriquecer de modo

fácil,  ainda  que  para  tanto  fosse sacrificada  a  higidez  da  administração  pública  estadual,  em

prejuízo da coletividade.

As consequências do crime, por sua vez, apesar de não poderem ser precisamente

calculadas, foram extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro, haja vista a enorme

quantidade de crimes cometidos por essa complexa organização criminosa, que já são objeto de

diversas ações penais ajuizadas neste Juízo, havendo tantos outros ainda sob investigação. O

crime  também  acarretou  abalo  inestimável  para  a  população  fluminense,  gerando  absoluta

descrença nas instituições públicas estaduais.

Do mesmo modo, as circunstâncias dos crimes se revelam altamente negativas,

haja vista se tratar do agente responsável por cobrar e receber vultosas quantias em espécie na

organização  criminosa,  bem como por  ocultar  o  patrimônio  ilícito  de HUDSON BRAGA, tendo

integrado essa estrutura  criminosa por  longo  período de tempo,  desde o  começo do primeiro

mandato de SÉRGIO CABRAL como Governador,  em 2007,  perpetuando-se até novembro de

2016, ou seja, por mais de dois anos após a sua saída do governo.

Não é  demais  destacar  que  os  atos  de lavagem praticados  pelos  membros da

ORCRIM perduram até hoje, porquanto há veementes indícios de que os membros da organização

criminosa são proprietários, no plano fático, de vasto patrimônio em nome de “laranjas”, tais como

empresas,  lanchas,  carros  etc,  sem  contar  as  joias  sabidamente  adquiridas  como  forma  de

lavagem de dinheiro e que continuam ocultas, eis que não apreendidas pela Polícia Federal.
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Dessa  forma,  o  longo  tempo  de  permanência  da  organização  criminosa  e  a

estabilidade da associação entre os seus membros são circunstâncias do crime que devem servir

como vetor negativo.

Como amplamente comprovado ao longo do processo,  a organização criminosa

tratada  nestes  autos  possui  complexidade,  extensão  e  duração  extremamente  lesivas  à  paz

pública.

Não  se  pode  olvidar  que  a  variedade  de  crimes  praticados  pela  organização

criminosa, a enorme lesividade dos crimes a que se dedicaram, e as altas cifras envolvidas nos

delitos verificados são elementos que não podem ser desconsiderados no momento da fixação da

pena base quanto ao delito em exame. 

Assim, entende-se que, diante de todas as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis na situação em exame, as já reconhecidas na r. sentença recorrida e as apontadas

nesta peça que não foram utilizadas para majoração da pena na primeira fase da dosimetria, a

aplicação  da  pena-base  deve  ocorrer  em patamar  superior  ao  adotado  pelo  Juízo  a  quo  na

r. sentença apelada. 

Pelo exposto, o MPF requer a reforma da r. sentença apelada quanto à primeira

fase da dosimetria da pena no que concerne ao apelado JOSÉ ORLANDO RABELO, para que a

pena-base para o delito descrito no conjunto de fatos 21 seja majorada em relação ao patamar

fixado na r. sentença. 

B) DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013

Especificamente em relação à causa de aumento prevista no parágrafo 4º, do art.

1º,  da  Lei  nº  12.850/201346,  é  imperioso  destacar  que  a  organização  criminosa  se  compôs

precipuamente por funcionários públicos do mais alto escalão do governo estadual, sendo o ora

apelado conhecedor dessa característica da ORCRIM. Vale destacar que apenas nestes autos

foram denunciados cinco funcionários públicos que se valeram dessa condição para a prática da

infração,  quais  sejam,  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA,  WAGNER

46§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ( ...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de

infração penal;
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JORDÃO e JOSÉ ORLANDO, havendo ainda outros corréus que exerceram cargos comissionados

no Governo do Estado do Rio de Janeiro durante o mandato do ex-Governador.

Dentre esses funcionários públicos, frise-se, estavam o Governador de Estado, o

Secretário de Estado de Governo e o Secretário de Estado de Obras à época, todos valendo-se de

seus  cargos  e  da  máquina  pública  para  a  prática  de  crimes,  razão  pela  qual  a  lesividade  e

periculosidade da organização criminosa é sobremaneira agravada para todos os integrantes que

sabiam dessa composição e, em parte por este motivo, resolveram aderir.

Desse modo, considerando que o parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013,

prevê uma margem de aumento de pena entre 1/6 e 2/3, e tendo em vista a presença de cinco

funcionários  públicos  (ao  menos  neste  processo),  ocupantes  de  cargos  da  cúpula  da

Administração  Pública  Estadual,  além  de  outros  que  ocuparam  cargos  comissionados,  a

reprovabilidade do crime exige que a majorante seja aplicada em patamar superior ao mínimo

legal.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a reforma da sentença para

que a majorante prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013, seja aplicada em patamar superior

ao mínimo legal, ao menos na fração de ½. 

6) DA MAJORAÇÃO DAS PENAS DE MULTA

Pelas mesmas razões expostas nesta peça, as penas de multa fixadas para os ape-

lados deverão ser alteradas nas mesmas proporções adotadas para a fixação das penas privativas

de liberdade, devendo ser reformada a r. sentença recorrida também neste aspecto.

7) DO PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer que seja conhecido e provido o

presente recurso, para reformar a sentença proferida no processo em epígrafe, nos termos das

razões acima pugnados,  com o fim de condenar os apelados nos crimes imputados na inicial

acusatória, bem como elevar o quantum da pena imposta aos condenados.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017.
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Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República
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Procurador da República

RAFAEL  ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

MARISA VAROTTO FERRARI
Procuradora da República
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