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Processo nº 0509842-79.2017.4.02.5101 (2017.51.01.509842-2) 

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Réu: NAO IDENTIFICADO 
 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 19 de dezembro de 2017 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: TRFRDS) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 

desfavor de SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL FILHO (SÉRGIO CABRAL), 

HUDSON BRAGA, WAGNER JORDÃO GARCIA, ALEX SARDINHA DA 

VEIGA e GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA SANTOS, na qual lhes são imputadas 

as seguintes condutas:  

 

“FATO 01: SÉRGIO CABRAL, HUDSON BRAGA e WAGNER 

JORDÃO pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 

317, § 1º, do Código Penal, por seis vezes, na forma dos seus artigos 29 e 

71do Código Penal, por terem, de modo consciente e voluntário, solicitado, 

aceitado e recebido vantagem indevida em razão da função pública que 

exerciam; 

 

FATO 02: ALEX SARDINHA DA VEIGA e GERALDO ANDRÉ DE 

MIRANDA SANTOS pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no 

artigo 333 do Código Penal, por seis vezes,  na forma dos seus artigos 29 e 

71 do Código Penal,  por terem, de modo consciente e voluntário, oferecido 

e pago vantagem indevida a governador de Estado e a Secretário de Obras, 

além de outros agentes públicos, para determiná-los à prática de atos de 

ofício em benefício de sua empresa; 

 

FATO 03: ALEX SARDINHA e GERALDO ANDRÉ, pela prática do 

crime de “quadrilha”, previsto no artigo 288 do Código Penal e pertinência à 

organização criminosa, previsto no artigo 2º, §4º, II,  da Lei nº 12.850/2013, 

por terem, de modo consciente, voluntário e estável, e em comunhão de 

vontades, promovido, constituído, financiado e integrado, pessoalmente, 

JFRJ
Fls 320

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO.
Documento No: 78840253-14-0-320-6-760143 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

7ª VARA FEDERAL CRIMINAL 

 
 

 

2 

 

 

uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de 

corrupção ativa e passiva em detrimento do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Narra que “A denúncia ora apresentada pelo Ministério Público Federal, em 

decorrência da deflagração da Operação Saqueador e Calicute, abrange apenas uma 

parcela dos eventos delitivos abarcados pela organização criminosa: a corrupção ativa 

e passiva em torno dos contratos celebrados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 

com a CONSTRUTORA ORIENTE, por intermédio de seu coordenador de licitações 

ALEX SARDINHA DA VEIGA e de seu diretor GERALDO ANDRÉ DE MIRANDA 

SANTOS, não incluindo os atos de corrupção decorrentes do consórcio que essa 

empreiteira integrou com a DELTA, para a construção do Arco Metropolitano.”  

Inicial instruída com documentos de fls. 37/319.  

É o breve relatório. DECIDO. 

No recebimento de denúncias há mero juízo de delibação, cabendo ao órgão 

jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao preenchimento dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como verificar se há algum 

motivo para rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver sumariamente o 

acusado, na forma do artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. Desse modo, é 

impróprio exigir-se, até para não comprometer a imparcialidade que se espera do órgão 

julgador, uma análise aprofundada da procedência da pretensão punitiva. 

Tendo em vista os fatos apresentados, são fortes os indícios de autoria e 

materialidade para os delitos em questão, estando minimamente delineadas as condutas 

caracterizadoras dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos denunciados, o 

que se afere do teor da documentação produzida, com destaque para o e-mail enviado 

por ALEX SARDINHA a WAGNER JORDÃO na data de 13/06/2011, em que presta 

conta dos valores devidos e pagos pela CONSTRUTORA ORIENTE a título de propina 

(taxa de oxigênio), as planilhas apreendidas em poder de ALEX SARDINHA, que 

continham o resumo dos valores pagos a HUDSON BRAGA pela ORIENTE, relativos 

às obras “Baixada Litorânea”, “Emergência Araruama”, “Emergência Maricá”, 
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“Consórcio Iguaçu” e “Consórcio Águas Limpas” (autos nº 00509567-

67.2016.4.02.5101), bem como os documentos produzidos a partir da quebra de sigilo 

de dados telefônicos de HUDON BRAGA e WAGNER JORDÃO, que revelaram 

intenso contato dos citados denunciados com ALEX SARDINHA. Considero, pois, 

haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, rechaçando a aplicação do 

inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal.  

Trata-se, portanto, de denúncia que expôs com clareza os fatos criminosos e suas 

circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação dos 

crimes, o que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal 

e afasta a incidência do inciso I do artigo 395, também do Código de Processo Penal. 

Além disso, a interpretação a contrario sensu da regra inserta no inciso II do 

mesmo dispositivo acima mencionado revela também que a presente ação deve ser 

admitida, uma vez ausentes causas de rejeição da denúncia ali elencadas, no que tange à 

aferição dos pressupostos processuais e condições da ação penal. 

 

 Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA. 

 

Encaminhem-se os presentes autos eletrônicos à SEDCR para que seja alterada a 

classe processual para 21011 – Ações Penais/Crimes de Lavagem de Dinheiro e contra 

o Sistema Financeiro Nacional (Provimento nº T2-PVC-2012/00011, de 02/08/2012). 

Proceda a Secretaria à/ao: 

1. cadastramento, no Sistema Apolo, da tipificação penal, das datas dos crimes, 

das datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, dos dados qualificativos dos 

denunciados e preenchimento da tabela única de assuntos (Ofício-Circular nº T2-OCI-

2010/00166, de 18/11/2010, e Provimento nº T2PVC201000084, de 25/11/2010, ambos 
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da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª. Região; e Resolução nº 112, de 

06/04/2010, do CNJ); 

2. cadastramento, no Sistema Apolo, de advogado porventura constituído em 

sede policial ou em procedimento administrativo originário; 

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-se 

certidão; 

4. solicitação da FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados 

qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação de outro Estado, no caso do 

denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro; 

5. pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do sistema 

SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação (BDI), se 

não possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial (BDJ); 

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 

Em seguida, citem-se os acusados, os quais deverão apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, podendo, nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, bem como oferecer documentos, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e informando seus respectivos 

endereços, ficando desde já cientes de que as meramente abonatórias deverão apresentar 

suas declarações por escrito, com as firmas devidamente reconhecidas, sob pena de 

indeferimento. Deverá, inclusive, a defesa justificar a necessidade da oitiva da 

testemunha para a formação da convicção do Juízo, uma vez que o indeferimento de 

determinadas provas não causa nulidade, uma vez que cabe ao juiz realizar exame de 

admissibilidade e pertinência da produção de provas, afastando aquelas que sejam 

impossíveis de produzir, as impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção 

Especializada, ENUL 200051015007520, Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009). 
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Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá que 

estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto que 

não serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol de testemunhas 

ou de produção de provas periciais formulados em momento processual distinto da 

resposta à acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas 

Criminais e de Execução Penal do CNJ). 

Ficam os citandos cientes de que, se não possuírem condições financeiras para 

constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da União - DPU (Rua da 

Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ) a fim de realizar entrevista e receber 

orientações. 

Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a sua revelia 

caso mudem de endereço sem comunicar ao Juízo (artigo 367 do Código de Processo 

Penal). 

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo legal 

nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, em 

seguida, à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do 

artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. 

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem as respostas no 

prazo do artigo 396 do Código de Processo Penal, intimem-se os acusados para que os 

inste a fazê-lo, ficando ciente de que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será 

indicada para patrocinar a sua defesa. 

Frustrada a citação pessoal e a citação com hora certa (artigo 362 do Código de 

Processo Penal), remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos órgãos 

conveniados com a finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 41 do 

Código de Processo Penal). 

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso de 

haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências. 
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Após, voltem-me os autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 397 

do Código de Processo Penal. 

Desde já informo às Defesas dos acusados que eventuais mídias estão 

disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica 

nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a 

mídia desejada, devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo 

mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

Intimem-se. Publique-se. 

Rio de Janeiro/RJ, 10 de janeiro de 2018. 
 

 
 

 

(assinado eletronicamente) 

CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO 

Juíza Federal Substituta no Exercício da Titularidade 

7ª Vara Federal Criminal 
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