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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 11 de junho de 2018 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(JRJMHK) 

 

 

SENTENÇA – D1 CONDENATÓRIAS 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação penal oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra 

FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO DUQUE 

PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, MARÍLIA PINTO 

RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO ALVES, DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, LUÍS 

HENRIQUE DA CUNHA CARNEIRO, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, 

HERALDO PUCCINI NETO, PAULO MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE 

ABREU, DENISE SALVIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO MORAL 

DALL AGNOL, ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, HUMBERTO SOARES DE MELLO, 

ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ ABBUD, SÔNIA MARIZA BRANCO, SANDRA 

MARIA BRANCO MALAGO, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS, AMAURI 

PONTALTI, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo “CARLINHOS 

CACHOEIRA”, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, pela prática das condutas descritas 

no artigo 288 do Código Penal (redação original) e no artigo 1º, V e VII, com o 

aumento da pena prevista no § 4º da Lei 9.613/98 (redação original), na forma do artigo 

69 do Código Penal. 

Narra o MPF que as investigações realizadas no Inquérito Policial nº 

0409/2012 (14 volumes), PICs nos 1.34.001.004802/2012, 1.30.001.004961/2013-11 e 
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1.17.000.001851/2013-40, NF no 1.30.001.004135/2014-80, além de quinze 

processos vinculados aos autos, possibilitaram a identificação de uma grande 

organização criminosa liderada por FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, 

ADIR ASSAD E MARCELO JOSÉ ABBUD, com a participação dos demais 

denunciados, os quais, associados de maneira habitual e permanente, teriam praticado 

diversos crimes contra a Administração Pública, ocasionando prejuízo milionário aos 

cofres públicos. 

A denúncia descreve, em síntese, que o presente inquérito foi instaurado a 

partir dos desdobramentos das operações VEGAS e MONTE CARLO. Nessas 

operações foram investigados os esquemas de direcionamento de emendas 

orçamentárias ao Município de Seropédica/RJ, a manipulação de convênios e as fraudes 

às licitações. Na operação MONTE CARLO foi identificado que grande parte dos 

valores depositados nas empresas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, 

conhecido como “CARLINHOS CACHOEIRA”, era proveniente da empresa DELTA 

CONSTRUCOES SA e esses valores eram na verdade dinheiro público desviado para 

pagamento de propina a agentes públicos. 

As interceptações telefônicas das operações revelaram a existência de 

relação estreita entre “CARLINHOS CACHOEIRA” E CLÁUDIO DIAS ABREU, 

diretor regional do Centro-oeste da empreiteira, envolvendo negociações com entidades 

públicas. Revelaram, também, que “CARLINHOS CACHOEIRA” mantinha contato 

frequente com os funcionários de alto escalão da DELTA, como RODRIGO MORAL 

DALL AGNOL, CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO, HERALDO PUCCINI e 

também com o Presidente da empreiteira, FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH 

SOARES. 

De acordo com a denúncia, o gigantesco esquema de lavagem de dinheiro 

foi elucidado na operação SAQUEADOR, cujas provas foram compartilhadas com a 

operação LAVA-JATO no ano de 2015. 

Afirma o MPF que, entre os anos de 2007 a 2012, a DELTA teve 96,3% do 

seu faturamento oriundo de verbas públicas, representando esse percentual o montante 
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de quase onze bilhões de reais e que a maior parte desses valores era proveniente do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT. 

Consta na denúncia que, para desviar aproximadamente 370 milhões de 

reais dos cofres públicos à época dos fatos, a DELTA utilizou 18 empresas de fachada e 

firmou diversos contratos fraudulentos, que não apresentaram qualquer causa 

econômica ou ligação direta com as obras efetivadas. 

No comando da organização criminosa estaria FERNANDO ANTÔNIO 

CAVENDISH SOARES, Diretor Executivo, Presidente do Conselho de Administração 

e acionista controlador da empreiteira DELTA, o qual contava com a colaboração dos 

diretores regionais e funcionários da área administrativa e financeira da empreiteira, 

cujas condutas foram descritas na denúncia, para transferir vultosos valores para 

“empresas fantasmas”. 

O MPF descreve na denúncia que, muito embora a DELTA se organize em 

administração central e administrações descentralizadas/centro de custo, os pagamentos 

indevidos não ficam adstritos à matriz, uma vez que o próprio estatuto social da 

empreiteira autorizava os diretores a realizar movimentações financeiras e pagamentos, 

além disso, as obras da empreiteira não se restringiam ao Rio de Janeiro, mas eram 

realizadas em várias regiões do país, portanto gerenciadas por diversos funcionários da 

DELTA. 

Verifica-se a partir da leitura da peça acusatória uma descrição minuciosa 

das condutas imputadas a todos denunciados.  

Descreve a denúncia as condutas dos operadores do esquema na DELTA, 

CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO (desde 2007 exerce cargos de alto escalão 

da DELTA), CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO (tesoureira da DELTA), 

MARÍLIA PINTO RIBEIRO E GERALDO EMÍDIO ALVES (diretores administrativo 

e financeiro da DELTA), DIONÍSIO JANONI TOLOMEI (diretor executivo da 

DELTA), LUIZ HENRIQUE CUNHA CARNEIRO (Conselheiros da DELTA), 

diretores regionais da empreiteira e demais funcionários envolvidos no esquema 

delituoso. 
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Já o núcleo financeiro da organização criminosa é atribuído a MARCELO 

JOSÉ ABBUD, ADIR ASSAD, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, 

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, dentre outros, considerados “operadores” do 

pagamento de propinas e de lavagem de dinheiro, cujas condutas descrevem a utilização 

de empresas de “fachada” , cuja atividade única e exclusiva era a prestação do serviço 

de lavagem de dinheiro para encobrir o rastro do dinheiro público desviado, 

proporcionando dinheiro em espécie para pagamento de propina a agentes públicos. 

De acordo com o MPF, os vultosos valores transferidos para as empresas 

dos “operadores” financeiros não existiram fora do papel.  

Tal esquema delituoso, como descreve a denúncia, envolveu desvio de 

verbas destinadas a importantes obras públicas a exemplo da construção do Parque 

Aquático Maria Lenk, os Jogos Panamericanos de 2007 e a reforma e construção 

de Estádios para a Copa do Mundo de 2014 (Maracanã). 

Assim, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela condenação dos acusados 

nos tipos penais transcritos acima e pela decretação do perdimento do produto e 

proveito dos crimes, ou do seu equivalente, assim como pela fixação do valor mínimo 

para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal, correspondente a duas vezes o prejuízo de R$ 

370.400.702,17 (trezentos e setenta milhões, quarenta mil, setecentos e dois reais e 

dezessete centavos). 

A denúncia foi instruída com documentos de fls. 125/1278. 

Denúncia recebida em 28 de junho de 2016, conforme fls. 1279/1284. 

À fl. 2545, termo de acautelamento do passaporte pertencente a 

FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES. 

À fl. 2802, informação da secretaria no sentido de que o IPL 409/2012-

DELEFIN foi digitalizado e recebeu o nº 0506170-97.2016.4.02.5101, ao passo que 

seus apensos e anexos receberam o nº 0506332-92.2016.4.02.5101. 

Resposta à acusação apresentada pela defesa de DIONISIO JANONI 

TOLOMEI às fls. 2571/2605, de CLÁUDIO DIAS ABREU às fls. 2606/2641, de 

CLAÚDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO às fls. 2646/2675, de CARLOS 
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AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS às fls. 2815/2842, de ADIR ASSAD às fls. 

2843/2876, de MARCELLO JOSE ABBUD às fls. 2877/2904, de FERNANDO 

ANTONIO CAVENDISH às fls. 2920/2980, de GERALDO EMÍDIO ALVES às fls. 

2999/3024, de AMAURI PONTALTI às fls. 3025/3029, de HUMBERTO SOARES DE 

MELLO às fls. 3195/3221, de SONIA MARIZA BRANCO às fls. 3231/3250, de 

RODRIGO MORAL DALL AGNOL às fls. 3251/3277, de DENISE SALVIANO 

RIBEIRO às fls. 3278/3278, de MARÍLIA PINTO RIBEIRO às fls. 3288/3329, de 

ANDRÉ MACHADO FERREIRA às fls. 3333/3377, de LUIZ HENRIQUE CUNHA 

CARNEIRO às fls. 3378/3459, de HERALDO PUCCINI NETO às fls. 3460/3570, de 

GEOVANI PEREIRA DA SILVA às fls. 3602/3604, de CARLOS ROBERTO DUQUE 

PACHECO às fls. 3864/3905, de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO às fls. 

3920/3935, de PAULO MERIADE DUARTE às fls. 3957/4028, de ALUÍZIO ALVES 

DE SOUZA às fls. 4036/4062, de ADALBERTO PALHINHA MARTINS às fls. 

4089/4100, com juntada de documentos às fls. 4101/4280. 

Folhas de antecedentes criminais de HERALDO PUCCINI NETO às fls. 

2813/2814, de GERALDO EMÍDIO ALVES às fls. 3588/3590, de ANDRE 

MACHADO FERREIRA às fls. 3591/3593, de LUIZ HENRIQUE CUNHA 

CARNEIRO às fls. 3594/3596, de HUMBERTO SOARES DE MELLO ás fls. 3600, de 

DIONÍSIO JANONI TOLOMEI e PAULO MERIADE DUARTE às fls. 3828/3834, de 

GERALDO EMÍDIO ALVES, HERALDO PUCCINI NETO e ADEMIR DE JESUS às 

fls. 4065/4074, de ADIR ASSAD às fls. 4081/4087, de SONIA MARIZA BRANCO, às 

fls. 4438/4441, de MARCELLO JOSÉ ABBUD, às fls. 4442/4447, de CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS às fls. 4492/4493, de GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA à fl. 4494, de RODRIGO MORAL DALL AGNOL, à fl. 4495, de CLAUDIA 

DIAS ABREU à fl. 4496, de DENISE SALVIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA à fl. 

4497. 

Ofício encaminhado pela Corretora Picchioni Câmbio e Investimentos à fl. 

2916. 

Ofício encaminhado pelo Banco Central do Brasil às fls. 2986/2987. 

Ofício encaminhado pelo Cetelem às fls. 2988. 
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Ofício encaminhado pela Sulamérica Investimentos às fls. 2989. 

Ofício encaminhado pelo BNP Paribas às fls. 2993. 

Ofício encaminhado pelo Banco Daycoval às fls. 2994. 

Ofício encaminhado pelo HSBC às fls. 2995. 

Ofício encaminhado pelo B&T Corretora de Câmbio às fls. 2997. 

Ofício encaminhado pelo Banco BBM às fls. 2998. 

Ofício encaminhado pelo Banco Citibank S.A. às fls. 3031/3050. 

Ofício encaminhado pelo Banco Tribanco às fls. 3115/3116. 

Ofício encaminhado pela Cotação Distribuidora de Títulos e valores 

Mobiliários S.A. às fls. 3117/3186. 

Ofício encaminhado pelo Banco Votorantim às fls. 3223/3224. 

Ofício encaminhado pelo Banco Santander às fls. 3225/3227 em que 

informou a existência de duas transações de câmbio envolvendo CLÁUDIO DIAS DE 

ABREU, sendo uma em 05/04/2011, no valor de USD 2.995.805,00, e outra no dia 

06/04/2011, no valor de USD 3.008.424,00. 

Ofício encaminhado pelo Sicoob Central Crediminas às fls. 3597/3598. 

Ofício encaminhado pelo Banco Credit Agricole Brasil S/A  às fls. 3599. 

Ofício encaminhado pelo Natixis às fls. 3601. 

Ofício encaminhado pelo China Construction Bank às fls. 3613/3614. 

Ofício encaminhado pelo Banco Itau Unibanco S.A. às fls. 3615/3679, 

contendo contratos de câmbio celebrados com FERNANDO ANTONIO CAVENDISH 

SOARES. 

Ofício encaminhado pelo Banco Santander às fls. 3681. 

Ofício encaminhado pelo Banco Bradesco às fls. 3682. 

Ofício encaminhado pelo Banco Safra às fls. 3683/3755, contendo contratos 

de câmbio celebrados com PAULO MERIADE DUARTE. 

Ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal às fls. 3763/3768. 

Ofício encaminhado pelo Sicredi às fls. 3846. 
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Às fls. 4029/4035, a defesa de CLÁUDIO DIAS ABREU pugna pela 

expedição de ofício ao Banco Santander para prestar esclarecimentos acerca de supostas 

operações de câmbio realizadas pelo acusado. 

Às 4075/4076, ofício encaminhado pelo Banco do Brasil em resposta ao 

ofício nº OFI.0044.001055-3/2016. 

Às fls. 4079/4080, a defesa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 

RAMOS requer seja disponibilizado o acesso ao acordo de colaboração premiada dos 

prepostos da ANDRADE GUTIERREZ S/A. 

Ofício encaminhado pelo HSBC em relação a SONIA MARIZA BRANCO 

à fl. 4379, sem cópias em anexo, conforme certidão de fl. 4380. 

Termo de acordo de colaboração premiada dos executivos da ANDRADE 

GUTIERREZ S/A, ROGÉRIO NORÁ DE SÁ e CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO 

PRIMO, à fl. 4436. 

Às fls. 4448/4464, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se 

acerca das respostas à acusação apresentadas pelas defesas, requerendo o 

prosseguimento do feito e a juntada aos autos da decisão proferida nos autos do Proc. 

12023-03.2011.4.01.3500, que teve curso perante o MM. Juízo da 11ª Vara Federal de 

Goiás – Operação Monte Carlo – que deferiu o compartilhamento das interceptações 

telefônicas ali produzidas. 

Às fls.4465/4466 e 4467/4468, ofício encaminhado pelo Instituto de 

Identificação Tavares Buril (IITB) – Pernambuco, sobre ALUIZIO ALVES DE SOUZA 

e HUMBERTO SOARES DE MELLO, respectivamente. 

Às fls. 4480/4491, decisão que verificou não ter sido demonstrada a 

existência manifesta de nenhuma das situações previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, motivo pelo qual determinou-se o regular processamento da ação penal. 

Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício para vinda aos autos dos 

diálogos das interceptações telefônicas referentes às Operações Monte Carlo e Vegas, 

exceto na parte que trata de investigado com foro com prerrogativa de função. 

As defesas de CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO e FERNANDO 

ANTÔNIO CAVENDISH SOARES apresentaram embargos de declaração às fls. 
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4500/4501 e 4502/4507, respectivamente, os quais foram providos parcialmente, às fls. 

4513/4514, para solicitar não apenas os diálogos das interceptações telefônicas das 

Operações Monte Carlo e Vegas, como também as decisões que as autorizaram. 

À fl. 4540, ofício N º: OFI.0044.001477-0/2016 encaminhado ao Juízo da 

11ª Vara Federal de Goiânia, solicitando os diálogos das interceptações telefônicas das 

Operações Monte Carlo e Vegas, como também as decisões que as autorizaram. 

À fl. 4591, certidão informando que em contato com a 11ª Vara Federal de 

Goiânia, foi informado pela Diretora de Secretaria Estrela que não dispõe de HD para 

gravar os áudios solicitados. Informou ainda que a Operação Vegas tramitou em outro 

juízo, não sabendo precisar qual. 

À fl. 4592, despacho determinando que a defesa forneça diretamente ao 

Juízo da 11ª Vara Federal/Goiânia a mídia necessária à gravação dos autos e que o MPF 

informe os dados necessários da Operação Vegas para que as peças sejam solicitadas. 

À fl. 4599, o MPF informa que a denominada Operação Vegas se refere ao 

Inquérito Policial nº 042/2008, Processo nº 2008.35.02.000971-6, que tramitou perante 

a 1ª Vara Federal de Anápolis/GO. 

À fl. 4622, consta ofício (OFI.0044.001566-5/2016) deste Juízo solicitando 

ao Juízo da 1ª Vara Federal de Anápolis, a cópia dos diálogos e das decisões que 

autorizaram as interceptações telefônicas na Operação Vegas.  

À fl. 4662, o Juízo da 1ª Vara Federal de Anápolis informou ter 

encaminhado, via sedex, cópia dos autos e das mídias, conforme solicitado no 

OFI.0044.001566-5/2016.  

Às fls. 4684/5346 foi anexado aos autos todo o material encaminhado pelo 

juízo de origem referente à Operação Vegas, sendo as mídias acauteladas, conforme 

Termos de Acautelamento de fls. 5348/5360. 

À fl. 5364, ofício da 11ª Vara de Goiás em resposta ao ofício nº 

OFI.0044.001477-0/2016 em que informa a remessa de 01 disco rígido contendo a 

totalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da medida Cautelar nº 

13279-78.2011.4.0.3500, bem como cópias digitalizadas dos autos do Inquérito Policial 
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nº 12023-03.2011.4.01.3500, ação penal nº 9272-09.2012.4.01.3500 e medidas 

cautelares nºs 1377-11.2011.4.01.3500 e 13279-78.2011.4.01.3500. 

À fl. 5366, consta o Termo de Acautelamento nº 42/2017 do disco rígido 

enviado pela 11ª Vara de Goiás referente à Operação Monte Carlo. 

À fl. 5367, informação de secretaria em que abriu vista às partes para as 

providências cabíveis em razão da chegada dos documentos. 

À fl. 5428, decisão em que determinei a expedição de ofício 1ª Vara Federal 

da Subseção Judiciária de Anápolis/GO para que envie as decisões proferidas nos autos 

da referida Operação, tendo em vista que não constam dos documentos acostados às fls. 

4684/5346 as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas nos autos da 

Operação Vegas. 

Às fls. 5519/5521, assentada de audiência realizada em 13.02.2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de acusação Tácio Muzzi e Sérgio Ricardo Perrone 

Poerner. Os depoimentos foram arquivados em mídia digital. 

Às fls. 5526/5528, assentada de audiência realizada em 14.02.2017.  Aberta 

a audiência, por problemas técnicos, não foi possível realizar a videoconferência em 

Brasília, ocasião em que a testemunha Rubmaier seria ouvida. Por tal razão, foi 

proferido despacho redesignando a audiência para o dia 16.02.2017. 

Às fls. 5532/5561, juntada do termo de colaboração premiada e dos termos 

de colaboração nºs 1 e 2 de Flavio David Barra. 

Às fls. 5564/5566, assentada de audiência realizada em 16.02.2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de acusação, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de São Paulo, Rogério Nora de Sá e Clóvis Renato 

Numa Peixoto Primo, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela 

Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, 

conforme termos em apartado, às fls. 5567/5574. 

Às fls. 5577/5586, assentada de audiência realizada em 16.02.2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de acusação, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária do distrito Federal, Rubmaier Ferreira de Carvalho, 

oitiva presencial de Flávio David Barra, videoconferência com a Subseção Judiciária de 
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Itajaí com oitivas das testemunhas Donizete Luiz da Fonseca e Denílson Pelegrino 

Pereira e oitiva presencial de Delcídio de Amaral Gomez, na forma do que dispõe o § 1º 

do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram 

arquivados em mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 5587/5596. 

Às fls. 5605/5615, ofício nº 1398/2017 da polícia federal encaminhando o 

HD descrito no item 12 do auto de apreensão nº 861/2013 e o Laudo Pericial nº 

2055/2013.  

À fl. 5616 consta o Termo de Acautelamento do HD descrito acima. 

Às fls. 5623/5631, assentada de audiência realizada em 16.02.2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de acusação, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de São Paulo, Rogério Nora de Sá e Clóvis Renato 

Numa Peixoto Primo, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela 

Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, 

conforme termos em apartado, às fls. 5567/5574. 

À fl. 5643, ofício Santander prestando esclarecimentos sobre CLÁUDIO 

ABREU. 

À fl. 5791, despacho em que foi determinada a remessa dos autos ao MPF 

para que apresente em mídia separada os áudios mencionados na denúncia. 

Às fls. 6172/6174, a defesa de LUIZ HENRIQUE juntou aos autos laudo 

Técnico (fls. 6175/6199) referente ao disco rígido HD Samsung, descrito no item 12 do 

auto de apreensão 861/2013. 

Às fls. 6230/6232, assentada de audiência realizada em 02/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de Belo Horizonte, Paulo José matos dos Santos e 

José Paulo Toller Motta e oitivas presenciais de Armando Miceli Filho (na qualidade de 

informante), Flávio Antonio Esteves Galdino, Márcia Maria santos Borges Mendes e 

César Moreira Filho, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela 

Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, 

conforme termos em apartado, às fls. 6233/6244. 
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Às fls. 6262/6264, assentada de audiência realizada em 03/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária do distrito Federal, Laércio Vieira de Melo Júnior, 

Ricardo jardim do Amaral Mello, Flodoaldo Xavier Guedes e oitivas presenciais de 

Gilberto Jorge Costa de Lucena, Flávio Antonio Esteves Galdino, Márcia Maria santos 

Borges Mendes e César Moreira Filho, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do 

CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em 

mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 6265/6272. 

Às fls. 6262/6264, assentada de audiência realizada em 03/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária do distrito Federal, Laércio Vieira de Melo Júnior, 

Ricardo jardim do Amaral Mello, Flodoaldo Xavier Guedes e oitivas presenciais de 

Gilberto Jorge Costa de Lucena, Flávio Antonio Esteves Galdino, Márcia Maria santos 

Borges Mendes e César Moreira Filho, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do 

CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em 

mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 6265/6272. 

Às fls. 6333/6332, assentada de audiência realizada em 08/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de Teresina/Piauí, Francisco Olavo Bezerra Neto, na 

forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. O 

referido depoimento foi arquivado em mídia digital, conforme termo em apartado, às 

fls. 6333/6334. 

Às fls. 6415/6418, assentada de audiência realizada em 11/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de São Paulo, Elizabeth Oliveira de Souza, Renan 

George das Neves Gomes, Patrícia Bicudo Barbosa, de Santo André, Osni Paz Arruda, 

de São Pedro da Aldeia, Antonio Carlos Evangelista Junior, de Anápolis, Jorge Gomes 

de Oliveira, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 6419/6430. 
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Às fls. 6431/6433, assentada de audiência realizada em 12/05/2017, em que 

foi ouvida a testemunha de defesa, através da modalidade audiovisual por vídeo 

conferência com a Seção Judiciária de Governador Valadares, Aldo César Bezerra 

Carvalho, na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. O referido depoimento foi arquivado em mídia digital, conforme termo em 

apartado, às fls. 6434/6435. 

Às fls. 6475/6478, assentada de audiência realizada em 15/05/2017, em que 

foi ouvida a testemunha de defesa presenciais Juliana Durães de Oliveira Linitz, 

Cláudio Paulino, Edinei de Amorim, Emerson Alexandre Felisberto da Silva, Gilson 

Araújo de Sousa, Marcelo Moisés, Josué Alves de Azevedo, e por vídeo conferência 

com São Paulo, José Vicente Cêra Júnior, Marcos Fabiano da Cunha, José Otávio 

Ferreira dos Santos, Paulo de Tarso Noguera, através da modalidade audiovisual por 

vídeo na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. 

Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme termos em 

apartado, às fls. 6479/6500. 

Às fls. 6502/6504, assentada de audiência realizada em 16/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa por videoconferência com São Vicente/SP, 

Sérgio Pedro Lorenzo, com Cuiabá/MT, Flávio Elísio Marfil da Costa, através da 

modalidade audiovisual por vídeo na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, 

incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia 

digital, conforme termos em apartado, às fls. 6505/6508. 

Às fls. 6601/6604, assentada de audiência realizada em 17/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa de André Machado Ferreira, por 

videoconferência com Guarulhos, Cláudio Abras Mastellini, de Geraldo Emídio, por 

videoconferência com Guarulhos, Amaury Tobias, de Dionísio Janoni, por 

videoconferência com Curitiba, Dagoberto Rupp da Luz, através da modalidade 

audiovisual por vídeo na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela 

Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, 

conforme termos em apartado, às fls. 6605/6610. 
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Às fls. 6628/6631, assentada de audiência realizada em 22/05/2017, em que 

foram ouvidas as testemunhas de defesa de Rodrigo Moral, por videoconferência com 

Goiânia, Luiz Fernando Rizzo de Paiva, Marco Antonio Dantas Porfírio Borges, Thiago 

Neme Chaul, de Rodrigo Moral, Denise Salviano e Cláudio Dias de Abreu, por 

videoconferência com Goiânia, Ubaldir Lemos da Silva Júnior, de Marília Pinto 

Ribeiro, por videoconferência em Manaus, Luiz Cesar Silva Franco da Rosa, de 

Marcelo Abbud, por videoconferência em São Bernardo do Campo, Fernando de 

Oliveira Corrêa, de Geraldo Emídio por videoconferência em São Paulo, Davinasse 

Coelho Freire, de Dionísio Janoni por videoconferência em São Paulo, Alberto Mendes 

Tepedino, de Marília, por videoconferência em São Paulo, Átila Helder Francucci, 

através da modalidade audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, 

incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia 

digital, conforme termos em apartado, às fls. 6632/6645 e 6646/6649. 

Às fls. 6783/6785, assentada de audiência realizada em 24/05/2017, em que 

foi ouvido como testemunhas de defesa de Carlos Alberto Duque Pacheco, Edyano 

Bittencourt Coutinho, Alexandre Elias Santos Pereira, Dinarte Cirelo de Souza, José 

Duarte Aguiar Filho, José Luiz da Silva, pela defesa de Marília Pinto, Fátima de Freitas, 

Guilherme Frederico Marques Schluppa, Antônio Eduardo Dias Pinheiro Pires e 

testemunha arrolada pela defesa por videoconferência em Mato Grosso, Kennedy 

Benedito Silva, e pela defesa de Carlos Alberto Duque Pacheco e Cláudia Maria de 

Andrade Salgado, Almyr Queiroz Percínio da Silva, pela defesa de Humberto Soares de 

Mello por videoconferência em Goiânia, Euriclides Goés Torres, através da modalidade 

audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 6802/6809. 

Às fls. 6810/6812, assentada de audiência realizada em 25/05/2017, em que 

foram ouvidas como testemunhas de defesa de Cláudia Maria de Andrade Salgado, 

Anderson da Silva Santos, Sebastião de Oliveira, Guilherme Augusto Robes Angelini, 

Juliana Bastos Lintz, de defesa por videoconferência em Mato Grosso, Mauro Siqueira 

da Silva, através da modalidade audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 
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do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em 

mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 6813/6822. 

Na ocasião, o MPF requereu a juntada de mídia em cumprimento ao 

despacho proferido à fl. 5791, o que foi deferido, sendo determinado o acautelamento 

em Secretaria, o que foi feito, conforme certidão de fl. 6878, ficando as defesas cientes 

da juntada. 

Às fls. 6890/6892, assentada de audiência realizada em 26/05/2017, em que 

foram ouvidas como testemunhas de defesa de Luiz Henrique da Cunha Carneiro, Nédio 

Nilo Porto Júnior, Kátia de Jesus Orge Perdiz, Roseli de Aguiar, Anderson Machado 

Ferreira, Cláudia Nacif Gomes, Alexandre Rangel Xaves, pela defesa de Dionisio 

Janoni, André Luiz da Cruz Fidalgo, Erasmo de Oliveira Leitão, através da modalidade 

audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 6893/6908. 

Na ocasião, a defesa de Carlos Pacheco afirmou que na mídia entregue na 

data anterior pelo MPF, a qual deveria conter um diálogo mencionado na denúncia, em 

verdade a defesa verificou não existir o referido diálogo. Ao que o MPF disse que 

acredita que a defesa tenha razão e que continuará envidando esforços para trazer aos 

autos o áudio. 

Às fls. 6969/6972, assentada de audiência realizada em 29/05/2017, em que 

foram ouvidas como testemunhas de defesa de Sonia Maria Branco, por 

videoconferência em São Paulo, Eliana Aparecida Silveira Rossi, Wagner Marques, de 

defesa de Fernando Cavendish, por videoconferência em São Paulo, Luiz Vasco Elias, 

de defesa de Humberto Soares, por videoconferência em Caruaru, Josinaldo Cacimiro 

de Oliveira, por videoconferência em Pernambuco, Ediel Lopes Frazão, Romero José 

Padilha da Fonte, Patricia Gomes do Nascimento, de defesa de Cláudia Denise 

Salviano, a testemunha Marcia Augusto Souto de defesa de Aluizio Gomes por 

videoconferência em Pernambuco, a testemunha Rogério Samuel de Lima Henriques, 

por videoconferência no Rio Grande do Norte, Franco Ferreira da Silva, Miguel Gomes 

Bezerra, Ziltomar Canuto Ribeiro, Mário Sérgio Figueiredo, através da modalidade 
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audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 6973/6998. 

Às fls. 7098/7100, assentada de audiência realizada em 30/05/2017, em que 

foram ouvidas testemunhas arroladas pela defesa de Paulo Meríade Duarte (Marlon 

Rodrigues Mariano de Sá, Marcos Ourique Marques, Carlos Alberto Verdini, Luís 

César Vianna Marques, Marcelo Kaiuca, Carlos Gustavo Ayres), através da modalidade 

audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 7101/7112. 

À fl. 7250, certidão informando a entrega ao Procurador da república, 

Leandro Mitidieri, do apenso I, os volumes I a III do anexo X e o anexo XI do IPL 

409/2012, bem como o disco rígido objeto do termo de acautelamento 42/2017. 

À fl. 7373, certidão informando que o MPF entregou mídia contendo 

diálogo mencionado na denúncia. 

Às fls. 7383/7385, assentada de audiência realizada em 19/06/2017, em que 

foram ouvidas testemunhas arroladas pela defesa de Marcelo Abbud (Júlio Sérgio 

Abbud), de Fernando Cavendish (Ordélio Azevedo Sette), através da modalidade 

audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 

11719/2008. Os referidos depoimentos foram arquivados em mídia digital, conforme 

termos em apartado, às fls. 7386/7389. 

Às fls. 7403/7408, carta precatória com oitiva de testemunha arrolada pela 

defesa de Denise Salviano (Márcia Betânia Matias da Silva). 

Às fls. 7409/7418, acórdão da 1ª Turma do E. TRF da 2ª Região afastando a 

alegação de nulidade das interceptações telefônicas, por entender que “A ausência de 

um dos diálogos mencionados na denúncia do HD o exclui do arcabouço probatório 

dos autos, mas não tem o condão de contaminar de algum modo todos demais diálogos 

efetivamente constantes dos autos, oriundos de prova emprestada das denominadas 

Operações Vegas e Monte Carlo”. – fl. 7417. 
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Às fls. 7421/7423 foi juntado aos autos pela defesa de Cláudia Maria de 

Andrade Salgado, em substituição a oitiva da testemunha Rodrigo Rosa, declaração por 

escrito. 

Às fls. 7539/7586 acórdão da 1ª Turma do E. TRF da 2ª Região que, por 

unanimidade, rejeitou as preliminares e, por maioria, denegou a ordem por entender que 

“Além de contrária à lei, especificamente ao art. 4º, §14 da Lei nº 12.850/2013, a 

pretensão dos impetrantes de impedir os depoimentos dos colaboradores mostra-se 

colidente também com a jurisprudência pátria. Ocorre que o referido dispositivo 

encontra-se vigente e sua constitucionalidade vem sendo reafirmada pelos tribunais 

superiores, os quais vêm acolhendo os depoimentos dos colaboradores como 

testemunhas nos processos penais.”. 

Às fls. 7645/7650, foram juntadas pela defesa de PAULO MERÍADE 

declarações firmadas por testemunhas acerca da conduta do acusado. 

Às fls. 7744/7777, foi juntado aos autos o ofício TRF2-OFI-2017/14669 

referente ao HC nº 0004471-71.2017.4.02.0000 impetrado em favor de ANDRÉ 

MACHADO. 

Às fls. 7778/7810, foi juntado aos autos o ofício Nº TRF2-OFI-2017/14680 

referente ao HC nº 0000983-11.2017.4.02.0000 impetrado em favor de HERALDO 

PUCCINI NETO, na qual a 1ª Turma do E. TRF da 2ª Região, por maioria, denegou a 

ordem. 

Às fls. 7902/7916, assentada de audiência realizada em 07/08/2017, em que 

foram interrogados Fernando Antonio Cavendish, Carlos Alberto Duque Pacheco, 

Cláudia Maria de Andrade Salgado, Marília Pinto Ribeiro, Geraldo Emídio Alves e 

Dionísio Janoni Talomei, através da modalidade audiovisual na forma do que dispõe o § 

1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos interrogatórios foram 

arquivados em mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 7905/7916. 

Às fls. 7919/7921, assentada de audiência realizada em 08/08/2017, em que 

foram interrogados Luiz Henrique da Cunha Carneiro, André Machado Ferreira, 

Heraldo Puccini Neto, Paulo Meriade Duarte, Denise Salviano Ribeiro de Oliveira, 

Rodrigo Moral Dall Agnol, Aluízio Alves de Souza, Humberto Soares de Mello, através 
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da modalidade audiovisual na forma do que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído 

pela Lei 11719/2008. Os referidos interrogatórios foram arquivados em mídia digital, 

conforme termos em apartado, às fls. 7922/7937. 

Às fls. 7963/7965, a defesa de PAULO MERIADE DUARTE requereu a 

designação de data para realização de ato de reconhecimento de pessoa, na forma do 

artigo 226 do CPP, a fim de apurar se o réu ADIR ASSAD é capaz de reconhecer 

pessoalmente o ora requerente e, em caso positivo, seja determinada a acareação entre 

ADIR ASSAD e PAULO MERIADE DUARTE. 

Às fls. 7966/7968, assentada de audiência realizada em 09/08/2017, em que 

foram interrogados ADIR ASSAD, SONIA MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA 

BRANCO MÁLAGO, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS, CLAUDIO DIAS 

ABREU, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA E MARCELO JOSÉ ABBUD, através da modalidade audiovisual na forma do 

que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. Os referidos 

interrogatórios foram arquivados em mídia digital, conforme termos em apartado, às fls. 

7969/7984. 

À fl. 8034, termo de acautelamento de 1 DVD encaminhado pelo MPF 

referente à certidão de fl. 7373. 

Às fls. 8044/8046, assentada de audiência realizada em 24/08/2017, em que 

foi interrogado AMAURI PONTALTI, através da modalidade audiovisual na forma do 

que dispõe o § 1º do art. 405 do CPP, incluído pela Lei 11719/2008. O referido 

interrogatório foi arquivado em mídia digital, conforme termo em apartado, às fls. 

8047/8048. Finda a audiência, as partes foram intimadas para requerimento de 

diligências na forma do artigo 402 do CPP. 

A defesa de PAULO MERIADE DUARTE requereu diligências às fls. 

8050/8052, a de FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH às fls. 8056/8063, a de 

HERALDO PUCCINI NETO às fls. 8064/8074, a de LUIZ HENRIQUE DA CUNHA 

CARNEIRO às fls. 8688/8693, a de CLÁUDIO DIAS DE ABREU às fls. 8694/8703 e a 

de CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO às fls. 8705/8717. O Ministério Público 

nada requereu em diligências, conforme fl. 8704. 
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Às fls. 8718/8724, decisão indeferindo as diligências requeridas e abrindo 

vista às partes para apresentação de alegações finais. 

Às fls. 8725/8731, a defesa de PAULO MERÍADE DUARTE requereu 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de diligências referente a realização 

de ato de reconhecimento de pessoa, na forma do artigo 226 do CPP, a fim de se apurar 

se réu ADIR ASSAD é capaz de reconhecer pessoalmente o ora requerente quando 

colocado entre outros pares que guardem semelhanças físicas; o que foi indeferido às 

fls. 8776/8779. 

Às fls. 8732/8734, a defesa de CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO 

requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a diligência de expedição de ofício 

ao Juízo da 1ª Vara Federal de Anápolis solicitando o envio de todas as decisões 

relativas às interceptações telefônicas determinadas no bojo da Operação Vegas. Às fls. 

8776/8779, embora ressaltado que não se tratava de reconsideração do pedido, uma vez 

que o requerimento foi considerado intempestivo, foi constatado não ter sido, até o 

momento, expedido o ofício requerido. Assim, tendo em vista a informação de que os 

autos encontravam-se no Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2017, foi 

determinada expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Anápolis/GO e ao Supremo Tribunal Federal solicitando as decisões relativas às 

interceptações telefônicas determinadas no bojo da Operação Vegas. 

Às fls. 8759/8773, a defesa de CLÁUDIO DIAS DE ABREU requereu 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de diligências; o que foi indeferido às 

fls. 8776/8779. 

À fl. 8792, ofício nº OFI.0044.001652-4/2017 encaminhado ao Juízo da 1ª 

Vara Federal de Anápolis/GO solicitando as decisões relativas às interceptações 

telefônicas determinadas no bojo da Operação Vegas. 

À fl. 8793, ofício nº JFRJ-OFI-2017/07852 encaminhado ao Supremo 

Tribunal Federal solicitando as decisões relativas às interceptações telefônicas 

determinadas no bojo da Operação Vegas. 

Às fls. 8802/8813, a defesa de CLÁUDIO DIAS ABREU interpôs embargos 

de declaração, sendo o mesmo rejeitado às fls. 8816/8824. 
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Às fls. 8860/8865, ofício nº 4867/SEJ, encaminhado pelo STF, em resposta 

a solicitação das decisões relativas às interceptações telefônicas determinadas no bojo 

da Operação Vegas, informando que os autos não se encontram naquela Corte. 

À fl. 8866, decisão que, ante a resposta do STF, determinou o 

prosseguimento do feito e abertura de vista às partes para alegações finais, iniciando-se 

pelo MPF. 

Às fls. 8874/8876, a defesa de CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO 

requereu fosse reiterado o ofício expedido para o Juízo e Anápolis/GO que solicitou o 

envio das decisões relativas às interceptações telefônicas determinadas no bojo da 

Operação Vegas, sendo considerado por este Juízo, à fl. 8991, que nada havia a prover, 

ante a decisão de fl. 8866. 

À fl. 8878, ofício encaminhado pelo Banco da Amazônia referente a LUIZ 

HENRIQUE CUNHA CARNEIRO. 

Alegações finais apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às 

fls. 8890/8987, ocasião em que requereu a procedência parcial do pedido, para condenar 

os réus FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO 

DUQUE PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, DIONÍSIO 

JANONI TOLOMEI, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, HERALDO PUCCINI 

NETO, PAULO MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, DENISE 

SALVIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, 

ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ ABUD, SÔNIA 

MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, ADALBERTO 

PALHINHAS MARTINS, AMAURI PONTALTI, CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS ("CARLINHOS CACHOEIRA") e GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA, nas penas do artigo 288 do Código Penal (redação original) e do art. 1°, V e 

VII, com o aumento de pena previsto no § 4°, da Lei 9.613/98 (redação original), em 

concurso material (art. 69 do CP); bem como manifestando-se pela absolvição de 

MARÍLIA PINTO RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO ALVES, LUIZ HENRIQUE DA 

CUNHA CARNEIRO, HUMBERTO SOARES DE MELLO. 
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Requer ainda seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, 

ou do seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimentos 

bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de 

busca e apreensão, no valor total de R$ 370.400.702,17. Também se incluem neste 

requerimento, os valores, ativos e bens em nome das empresas mencionadas na 

denúncia, bem como os valores que foram depositados nas contas dessas empresas e 

posteriormente transferidos para terceiros. 

Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, requer o arbitramento 

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da UNIÃO FEDERAL e 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com base no art. 387, caput e IV, do CPP, no valor 

correspondente ao dobro do valor total objeto de lavagem mencionado na denúncia. 

Por fim, requer seja decretado como efeito secundário da condenação pelo 

crime de lavagem de dinheiro a interdição do exercício de cargo ou função pública de 

qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência 

das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do tempo da 

pena privativa de liberdade aplicada, consoante determina o artigo 7º, II da mesma lei. 

E, considerando a homologação por esse MM. Juízo em 13/12/2017, de 

acordo de colaboração premiada celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

– MPF e ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, requer-se sejam os mesmos 

condenados nos marcos fixados na avença judicialmente homologada (Proc. nº 

0220103- 79.2017.4.02.5101 – doc. anexo). 

Para tanto, sustenta, em síntese que: (i) “há farta doutrina e jurisprudência, 

brasileira e estrangeira, que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência 

para um decreto condenatório. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade 

de maior flexibilidade em casos de crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais 

incluem os delitos de poder.” – fl. 8930; (ii) “O próprio direito positivado vem 

reconhecendo a atuação por domínio do fato em delitos complexos, podendo-se citar, 

como exemplo, o § 3º do artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 

12.850/13)” – fl. 8942; (iii) ainda que não houvesse outros crimes antecedentes 

absolutamente independentes, os réus devem ser condenados por lavagem 
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independentemente da corrupção; (iv) deve ser afastado o argumento que as condutas de 

lavagem denunciadas constituem mera forma de pagamento da propina, sem ter o 

objetivo de dar aparência de licitude aos respectivos valores; (v) é evidente que o 

pagamento de valores em espécie, ocultando-se a natureza dessas quantias, tem o 

objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores 

ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro; (vi) caso os agentes públicos 

corrompidos não tivessem o interesse de promover a dissimulação desses valores, nada 

impediria que recebessem a propina diretamente em suas contas, por depósito dos 

próprios corruptores; (vii) há que destacar que no momento das operações de lavagem, a 

corrupção passiva já estava devidamente consumada pela aceitação da vantagem ilícita.; 

(viii) assim, os crimes antecedentes de corrupção ativa e passiva e os atos de lavagem de 

dinheiro denunciados neste processo não se confundem, merecendo reprimendas 

distintas; (ix) em relação ao dolo, é evidente que os autores tinham plena ciência da 

origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que os pagamentos se davam por 

intermédio de operações que visavam dissimular a origem, disposição, movimentação e 

propriedade dos valores, de forma que presente o dolo direito; (x) ainda que assim não 

fosse, tratar-se-ia de situação na qual os agentes voluntariamente se recusam a saber a 

origem ou forma dos pagamentos exatamente para evitar o risco de serem 

responsabilizados pelos delitos, o que caracteriza tanto a teoria da cegueira deliberada 

quanto do dolo eventual; (xi) são fartos os crimes antecedentes ao de lavagem de 

dinheiro. O histórico da DELTA traçado pela Operação MONTE CARLO, pela CPMI 

do CACHOEIRA e por incontáveis matérias jornalísticas denota inequivocamente que a 

empresa focava sua atuação em contratos com o poder público, sempre acompanhados 

de suspeitas e notícias de corrupção, as quais se converteram em ações de improbidade 

e ações criminais; (xii) no que tange à licitação das obras de reforma do Maracanã, 

segundo relato dos prepostos da Andrade Gutierrez e de FERNANDO CAVENDISH 

houve participação da DELTA no esquema de corrupção das obras do maracanã, o que 

foi no PIC n. 1.30.001.000680/2016-32 da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, 

tendo seus dirigentes praticado crimes contra a Administração Pública, por meio do 

pagamento de propina a agentes públicos; (xii) a DELTA também foi beneficiada pela 
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dispensa indevida de licitação das obras do parque aquático Maria Lenk no Rio de 

Janeiro, razão pela qual foi ajuizada ação de improbidade (processo nº 0013920-

86.2011.4.02.5101), recebida em 18/05/2015 pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Rio de Janeiro; (xiii)  foi ajuizada a ação penal nº 0002885-38.2012.4.05.8100, cujo 

objeto consistia em fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento, 

desvio de verbas públicas e pagamentos indevidos praticados pela DELTA em 

projetos de infraestrutura rodoviária do DNIT no Ceará. A sentença foi prolatada em 

10/10/2017, ocasião em que foram condenados vários réus, inclusive ALUIZIO ALVES 

DE SOUZA, diretor regional norte da DELTA, nas penas dos artigos 288 e 333, 

parágrafo único, c/c artigo 71, todos do CP.; (xiv) no contrato da obra da BR 316/MA, 

entre o DNIT no Maranhão e a DELTA ficou demonstrada a existência de peculato-

desvio, uma vez que foi utilizado material diverso do previsto no contrato, a configurar 

não só falha na fiscalização, mas também o pagamento de material que não chegou a ser 

utilizado nos serviços, como concluiu o Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 

2.232-32/10-P). Além disso, foi proposta ação de improbidade (processo nº 53070-

31.2014.4.01.3700), distribuída à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão; 

(xv) em acordo de leniência firmado pela ANDRADE GUTIERREZ com o CADE, ao 

qual o MPF anuiu, foi revelado esquema de fraude na licitação das obras do PAC 

Favelas praticado por diversas empresas, dentre elas a DELTA. Tais fatos foram 

relatados também pelo colaborador Roque Manuel Melliande, mediante adesão ao 

acordo de leniência da CARIOCA ENGENHARIA com o MPF; (xvi) os crimes 

antecedentes foram praticados por organização criminosa, nos termos do artigo 2º da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e de forma 

habitual, pelo menos de 2007 a 2012. Assim, forçoso concluir que os denunciados 

praticaram crimes previstos no artigo 1°, V e VII, com o aumento de pena previsto no § 

4°, da Lei 9.613/98; (xvii) o delito do artigo 288 do Código Penal (redação original) foi 

atribuído (imputado) a título de crime autônomo, assim como os delitos de lavagem de 

dinheiro refletido nas operações comerciais com o objetivo de ocultar e dissimular a 

origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade dos recursos recebidos 

indevidamente, tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de 
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crimes de corrupção praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita; (xviii) 

o crime de quadrilha ou bando configura crime organizado por natureza, enquanto o 

delito de lavagem de ativos consiste em crime organizado por extensão (infração penal 

praticada pela quadrilha), de modo que os denunciados devem ser condenados pelo 

crime de quadrilha ou bando em concurso material com os delitos de lavagem; (xix) o 

crime de quadrilha ou bando é de perigo abstrato, de modo que sua consumação 

independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos societas delinquentium; 

(xx) assim, devem ser afastadas as alegações defensivas de que haveria bis in idem, caso 

haja condenação pela prática do crime do art. 288 do CP e também pelo cometimento do 

delito do art. 1º, VII e § 4º da Lei 9.613/98; (xxi) restou evidenciado pelas provas 

constantes dos autos que a quadrilha liderada por FERNANDO CAVENDISH utilizava 

a DELTA CONSTRUÇÕES S/A como um instrumento para a encobrir as ações 

criminosas de seus membros e funcionários, acompanhado de diretores regionais da 

empresa e funcionários da área administrativa e financeira, transferindo vultosos 

recursos a empresas “fantasmas”, como forma de dissimular o desvio de recursos 

públicos e o consequente pagamento de propinas a agentes estatais; (xxii) A aludida 

empreiteira utilizou 116 centros de custo vinculados a escritórios regionais e obras em 

todo o território nacional, para o repasse direto e indireto de verbas ilícitas às 18 

empresas de fachada, dos chamados "OPERADORES", desviando um total de R$ 

370.400.702,17; (xxiii) Essas consideráveis quantias foram repassadas a empresas 

vinculadas a organizações criminosas chefiadas por ADIR ASSAD e MARCELO 

ABBUD, em São Paulo, e CARLINHOS CACHOEIRA, em Goiás/Distrito Federal, 

mediante contratos fictícios sem a correspondente prestação dos serviços, celebrados em 

diferentes localidades, com empresas inexistentes de fato; (xxiv) as organizações 

criminosas chefiadas por ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São Paulo, e 

CARLINHOS CACHOEIRA em Goiás/Distrito Federal, eram especializadas em atuar 

como operadoras financeiras, mediante a emissão de notas fiscais “frias”; (xxv) Esses 

núcleos financeiros seguiam o mesmo modus operandi: recebiam pagamento por 

serviços fictícios de “sociedades laranjas”, dissimulando, além de desvios de recursos 

para obras públicas, o pagamento de propina a agentes estatais em espécie, 
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interrompendo o rastreamento das verbas; (xxvi) Rastreando os pagamentos feitos pela 

DELTA a essas empresas de fachada, vislumbrou-se um aumento significativo dos 

valores das transferências em anos de eleições; (xxvii) As condutas na DELTA giram 

em torno da administração central/matriz e das administrações 

descentralizadas/diretorias/centros de custo. Embora os depoimentos em geral, tanto na 

fase inquisitorial como em Juízo, tenham apresentado essa contradição, em que os 

integrantes da administração central tentaram sustentar a autonomia das 

descentralizadas, enquanto que os integrantes da ponta quiseram caracterizar a 

responsabilidade da matriz, não há dúvidas que ambos podiam solicitar e providenciar a 

realização pagamentos em espécie; (xxviii) assim, a materialidade e a autoria imputada 

aos acusados FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO 

DUQUE PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, DIONÍSIO 

JANONI TOLOMEI, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, HERALDO PUCCINI 

NETO, PAULO MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, DENISE 

SALVIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, 

ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ ABUD, SÔNIA 

MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, ADALBERTO 

PALHINHAS MARTINS, AMAURI PONTALTI, CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS ("CARLINHOS CACHOEIRA") e GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA restou devidamente comprovada por meio do farto conjunto probatório 

constante dos autos, que compreende prova oral e documental produzida durante a 

instrução probatória, como também provas compartilhadas de outras operações; (xxix) 

no que tange à MARÍLIA PINTO RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO ALVES, LUIZ 

HENRIQUE DA CUNHA CARNEIRO, HUMBERTO SOARES DE MELLO, todavia, 

não se logrou êxito em reunir maiores elementos probatórios da conduta delitiva que 

lhes fora imputada na denúncia; (xxx) no que tange à dosimetria da pena, a 

culpabilidade principalmente, de FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, 

ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ ABBUD e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 

RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) deve ser valorada negativamente, assim como 

os motivos, a personalidade e conduta social, as circunstâncias e as consequências do 

JFRJ
Fls 13789

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

25 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

crime; (xxxi) deve ser aplicada a atenuante da confissão em relação a FERNANDO 

CAVENDISH; CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE e SANDRA MARIA BRANCO; 

(xxxii) Em relação ao crime de lavagem, considerando que praticados de forma 

reiterada e por intermédio de organização criminosa, incide a causa de aumento de pena 

prescrita pelo § 4º do artigo 1º da Lei 9.613/98; (xxxiii) No caso concreto, incide o 

artigo 69 do Código Penal entre os crimes de quadrilha ou bando e lavagem de dinheiro. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL juntou aos autos a homologação 

dos Termos de Acordo de Colaboração Premiada firmados com ADIR ASSAD, SAMIR 

ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD, às fls. 8988/8990. 

As defesas de FERNANDO CAVENDISH e CARLOS CACHOEIRA, às 

fls. 8992/8993 e 8994/8996, respectivamente, requereram fosse juntado aos presentes 

autos o conteúdo integral dos procedimentos de acordo de colaboração processual e de 

leniência celebrados com ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ 

ABBUD e com a ANDRADE GUTIERREZ e a CARIOCA ENGENHARIA. 

À fl. 8997, decisão determinado a juntada aos autos dos acordos de leniência 

da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia (autos nº 0506530-32.2016.4.02.5101, 

0506972-95.2016.4.02.5101, 0507551-43.2016.4.02.5101, 0029137-62.2017.4.02.5101 

e 0029142-84.2017.4.02.5101), bem como os acordos de colaboração dos irmãos Assad 

e de Marcello Abbud. 

Às fls. 8999/9016, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu a 

juntada aos autos do Termo de Declarações de ADIR ASSAD e dos Termos de 

Colaboração de MARCELLO JOSÉ ABBUD e de SAMIR ASSAD, produzidos nos 

autos do Acordo de Colaboração nº 0220103-79.2017.4.02.5101. Na mesma ocasião, foi 

requerido o acautelamento de DVD, sob o título “OP SAQUEADOR DADOS 

CORROBORAÇÃO ADIR/ABBUD/SAMIR, conforme fl. 9017. 

À fl. 9018, termo de acautelamento de 1 DVD encaminhado pelo MPF, sob 

o título “OP SAQUEADOR DADOS CORROBORAÇÃO ADIR/ABBUD/SAMIR. 

À fl. 9019, certidão informando a juntada do inteiro teor dos autos nºs 

0506530-32.2016.4.02.5101, 0506972-95.2016.4.02.5101, 0507551-43.2016.4.02.5101, 
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0029137-62.2017.4.02.5101 e 0029142-84.2017.4.02.5101, conforme determinado à fl. 

8997. 

As defesas de FERNANDO CAVENDISH e CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO, à fl. 9875 e 9878, respectivamente, requereram fossem fornecidas 

cópias das mídias juntadas pelo MPF, conforme Termos de Acautelamento constantes 

às fls. 9018,9512, 9791 e 9487; o que foi deferido, conforme fls. 9876 e 10147. 

À fl. 9879, o MPF requereu a juntada das movimentações bancárias da 

DELTA com cada uma das empresas comandadas pelos colaboradores ADIR ASSAD e 

MARCELO ABBUD, o que foi feito às fls. 9880/10133. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ADALBERTO PALHINHA 

MARTINS às fls. 10159/10163, em que pretende seja absolvido, com fulcro no artigo 

386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer ainda que todos os bens 

bloqueados nos presentes autos sejam liberados em decorrência da comprovação da 

absolvição do ora acusado. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) restou demonstrado 

pelos documentos e os depoimentos colhidos nos autos, sobretudo de ADIR ASSAD e 

SONIA MARIZA BRANCO que o ora acusado não tem nenhuma relação com as 

práticas ilícitas narradas na denúncia; (ii) o acusado não tinha conhecimento das 

manobras ilícitas, não tendo se beneficiado ou participado do ocorrido, e nem mesmo 

procedido a qualquer tipo de contabilidade das empresas tidas por “de fachada”, sendo 

contratado como mero “despachante”;(iii) a atividade do acusado consistia unicamente 

em proceder ao arquivamento de documentos que eram encaminhados aos seus 

cuidados para protocolização junto à JUCESP; (iv) não ficou demonstrado o dolo do 

acusado em participar dos crimes que lhe foram imputados; (v) em relação aos 

documentos que foram encontrados em seu escritório, “lá estavam, pois lhe foram 

encaminhados para armazenamento, por obra do Sr. Amauri Pontalti, esse sim 

contador das empresas, provavelmente com a intenção de livrar-se de imputações e 

encaminhar essa responsabilidade ao Sr. Adalberto, que em verdade nada sabia sobre 

as referidas ilegalidades que aqui foram noticiadas” – fls. 10161/10162; (vi) o 

depoimento do corréu AMAURI PONTALTI, no ponto em que alega que jamais 

encaminhou documentos ao ora acusado, é contrário ao alegado pelas testemunhas de 
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defesa do Sr. ADALBERTO, sendo certo que todos os documentos apreendidos na casa 

do ora acusado estão assinados pelo corréu AMAURI. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS às fls. 10272/10459, com juntada de documentos às fls. 

10460/11332, em que pretende, preliminarmente, seja declarada a ilicitude das provas 

produzidas por meio das interceptações telefônicas, bem como aquelas que delas 

derivaram, promovendo-se a absolvição do acusado, ante a inexistência de provas, 

conforme artigo 386, II, do CPP. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a 

litispendência no tocante à imputação de cometimento do delito do artigo 288 do CP, 

absolvendo o acusado em razão do princípio do ne bis in idem. No mérito, que seja 

absolvido com fulcro no artigo 386, IV do CPP, ante a prova de que não participou dos 

fatos noticiados pelo MPF, ou no artigo 386, III, do CPP, reconhecendo-se a atipicidade 

das condutas relativas à imputação de lavagem, ou ainda, com base no artigo 386, II, V 

e VII, do CPP, pela insuficiência de prova para condenação. E, por fim, caso seja 

condenado, requer seja afastada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 

4º do artigo 1º da Lei 9613/98.  

Para tanto, sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da prova decorrente da 

implementação de interceptação telefônica a partir de denúncia anônima, bem como em 

razão da ausência de fundamento da decisão judicial originária e das sucessivas 

prorrogações deferidas pelo Juízo de Valparaíso/GO; (ii) ausência de motivação das 

decisões da Justiça Federal que autorizaram as interceptações; (iii) assim, é patente a 

violação do art. 5º da Lei 9.296/96 e do art. 93, IX, da CF, em todos os seus aspectos, as 

decisões de interceptação telefônica proferidas no âmbito do Pedido de Quebra de Sigilo 

de Dados nº 2007.61.81.008500-4 devem ser consideradas absolutamente ilegais, assim 

como ilícitas as provas a partir daí obtidas (art. 5º, LVI, da CF), como são as provas 

colhidas na “Operação Saqueador”, já que claramente derivadas da “Operação Monte 

Carlo”; (iv) a existência de erro de procedimento e consequente excesso de prazo na 

execução das interceptações telefônicas; (v) isso porque, é praxe a desconsideração do 

dia de implementação do monitoramento, também chamado dia de programação, como 

o primeiro dia da medida, o que acarreta a duração da interceptação por ilegais 16 dias 
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consecutivos; (vi) ilegalidade das interceptações telefônicas referentes ao período entre 

16/08/2011 e 30/08/2011, pois realizadas sem autorização judicial, sendo certo que o 

Relatório de Inteligência que acompanha a denúncia e é tido como elemento de 

convicção pelo Ministério Público Federal, traz vários diálogos colhidos no período 

destacado, o que torna evidente a ilicitude da prova; (vii) incompetência da Seção 

Judiciária Federal de Goiânia para processar e julgar a ação penal da operação Monte 

Carlo e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pela 1ª Vara 

da Comarca de Valparaíso de Goiás, inclusive das interceptações telefônicas decretadas 

ao longo das investigações que culminaram na Operação Monte Carlo; (viii)  a presente 

ação penal decorre dos elementos colhidos no bojo da Operação Monte Carlo, cuja ação 

principal já foi apreciada em primeiro grau de jurisdição em Goiás (ação penal nº 9272-

09/2012), já tendo sido o Defendente condenado pela suposta prática do delito previsto 

na redação original do art. 288 do Código Penal10, o que impede a nova condenação 

pleiteada pelo Ministério Público Federal, sob pena de violação do princípio do ne bis in 

idem; (ix) deve ser reconhecida a litispendência no que tange a imputação do delito 

previsto no artigo 288 do CP, uma vez que, além de os fatos apurados nas ações penais 

da Operação Monte Carlo (9272-09/2012 e 9273-91/2012) serem contemporâneos aos 

narrados na presente demanda, as pretensas funções exercidas pelos envolvidos 

(CARLOS CACHOEIRA,GEOVANI PEREIRA E CLÁUDIO ABREU) são as mesmas 

em todos os processos; (x) A reforçar a ideia de que não há quadrilha inserida nos fatos 

apurados na presente ação penal está a Portaria que instaurou o IPL nº 0409/2012-11-

SR/DPF/PF, referente à Operação Saqueador em que percebe-se que a autoridade 

policial instaurou investigação apenas em relação ao suposto delito de branqueamento 

de capitais; (xi) não há nova configuração de pretensa quadrilha, distinta daquela já 

apurada na ação penal principal da Operação Monte Carlo, mas sim de imaginada 

continuidade de prática delitiva por grupo já existente e objeto de escrutínio em outra 

demanda; (xii) o MPF não se desincumbiu de comprovar as alegações feitas; (xiii) o 

simples cotejo entre a imputação formulada e o teor do art. 288 do CP denota a 

atipicidade da conduta, uma vez que a inicial acusatória aponta que a suposta 

organização criminosa liderada pelo ora acusado seria composta somente por ele e 
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GEOVANI PEREIRA; (xiv) além disso, é certo que a prova dos autos não demonstrou 

qualquer vínculo associativo entre o Defendente e outros denunciados componentes dos 

demais supostos grupos que justifique a imputação de quadrilha; (xv) O órgão 

acusatório não demonstrou estabilidade ou permanência, tampouco qualquer vínculo 

entre os três grupos apontados na inicial, o que impede o reconhecimento do crime de 

quadrilha; (xvi) resta comprovado que não existe qualquer vínculo de CARLOS 

AUGUSTO com as empresas tidas como “de fachada”, supostamente utilizadas pelos 

envolvidos para desviar valores, branquear capitais e efetuar pagamentos de vantagens 

indevidas a agentes públicos; (xvii) os elementos dos autos denotam que, se de fato 

existentes os grupos descritos na inicial, seriam associações absolutamente distintas e 

autônomas, que ao contrário do apontado pelo Ministério Público Federal, não 

compunham uma “organização criminosa global”; (xviii) deve ser reconhecida a 

inaplicabilidade da Lei 12850/13 no período dos fatos descritos na denúncia; (xiv) não 

se trata de simples menção ao conceito de organização criminosa inserido na Convenção 

de Palermo – que sequer possuía aplicabilidade no país quando da suposta ocorrência 

dos fatos, ante o princípio da legalidade -, mas sim de evidente imputação de crime de 

organização criminosa em período no qual a legislação brasileira sequer abarcava esse 

delito; (xv) em que pese o MPF, ao final da denúncia e das alegações finais, requerer a 

condenação do Defendente pelo crime de quadrilha, é certo que descreveu o delito de 

organização criminosa; (xvi) a tentativa ministerial de impor a aplicação da Convenção 

de Palermo à presente hipótese não merece guarida. Isso porque, a ausência de definição 

de “organização criminosa” na legislação brasileira até 2013 não pode ser suprida pelos 

dispositivos presentes na mencionada Convenção; (xvii) o Defendente não pode ser 

condenado pela suposta prática de quadrilha, já que a descrição fática apresentada – 

elemento em relação ao qual o Acusado se defende – relatou que os atos teriam sido, em 

verdade, praticados nos moldes de organização criminosa, infração inexistente à época 

dos fatos; (xviii) também não merece ser o Defendente ser condenado pela suposta 

prática do delito de branqueamento de capitais, pois não há qualquer comprovação de 

que tenha tido alguma relação com as operações analisadas na presente ação penal; (xix) 

não foram demonstrados quaisquer atos que visassem ocultar benefícios pretensamente 
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auferidos a partir de infrações em desfavor da Administração Pública; (xx) os elementos 

colacionados nos autos não são suficientes para comprovar que os valores 

movimentados pelas empresas localizadas no Centro-oeste e citadas na presente ação 

penal seriam fruto dos supostos ilícitos praticados pela DELTA e listados às fls. 

8.949/8.956; (xxi) não há que falar em dolo eventual, uma vez que os autos demonstram 

que o ora acusado não tinha nenhum vínculo com as atividades da DELTA e de 

GEOVANI PEREIRA, de modo que é impossível concluir que o Defendente tivesse 

“ciência da elevada probabilidade” da pretensa origem delituosa de valores 

movimentados; (xxii) os supostos fatos imputados ao Defendente remontam aos anos de 

2007 a 2012, período em que para a configuração do delito de lavagem de capitais era 

imprescindível a prática de infração penal antecedente; (xxiii) descabido o pedido de 

condenação do Defendente ainda que não reconhecidos crimes antecedentes, já que a 

legislação vigente à época dos pretensos fatos reclamava que os valores objeto do 

branqueamento fossem provenientes de algum ou alguns dos crimes elencados no art. 1º 

da Lei 9613/98; (xxiv) nenhum dos supostos fatos apontados pelo MPF como crimes 

antecedentes (licitação das obras de reforma do Maracanã, dispensa indevida de 

licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk, fraudes em procedimentos 

licitatórios, superfaturamento, desvio de verbas públicas e pagamentos indevidos em 

projetos de infraestrutura rodoviária do DNIT no Ceará/CE, peculato-desvio na obra da 

BR 316/MA, licitação das obras do PAC Favelas, crimes de lavagem praticados por 

organização criminosa e de forma habitual, tem qualquer relação com o Defendente, o 

que impede a condenação de CARLOS AUGUSTO pela pretensa lavagem de dinheiro; 

(xxv) os elementos colacionados nos autos não são suficientes para comprovar que os 

valores movimentados pelas empresas localizadas no Centro-oeste e citadas na presente 

ação penal seriam fruto dos supostos ilícitos praticados pela DELTA e listados às fls. 

8.949/8.956; (xxvi) Igualmente não há provas de que os valores pretensamente sacados 

por GEOVANI PEREIRA seriam oriundos dos desvios apontados pelo Ministério 

Público Federal in casu, tampouco que tenham sido movimentados a mando de 

CARLOS AUGUSTO ou com sua ciência; (xxvii) além disso, é clara a atipicidade da 

conduta imputada – branqueamento de capitais provenientes de atuação de organização 

JFRJ
Fls 13795

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

31 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

criminosa – quando o crime antecedente sequer existia no ordenamento jurídico pátrio; 

(xxviii) inaplicável a causa de aumento de pena prevista no § 4º do artigo 1º da Lei 

9613/98, porquanto não houve a prática de crime por intermédio de organização 

criminosa, pois essa infração sequer existia no ordenamento pátrio à época dos supostos 

fatos apontados pelo Ministério Público; (xxix) além da ausência de demonstração de 

que os valores seriam, de fato, ilícitos – situação essa presumida pelo Parquet -, não 

houve demonstração mínima de que o Defendente seria o titular das empresas que 

seriam utilizadas no pretenso esquema delituoso ou que as conduzisse de alguma forma; 

(xxx) ainda que se admitisse que as empresas fossem de propriedade do Defendente ou 

por ele administradas, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de apontar, 

ainda que forma singela, sequer a ciência acerca da realização das operações 

financeiras, tampouco a ciência da origem supostamente ilícita dos valores, por parte do 

Defendente; (xxxi) a lavagem de capitais decorrentes de crimes contra a Administração 

Pública, prevista na redação original do art. 1º, V, da Lei 9613/98, não pode ser 

admitida, uma vez que não foi apontado qualquer ato praticado pelo Defendente no 

sentido de atuar “contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou 

para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço 

para a prática ou omissão de atos administrativos” (inciso V do art. 1º da Lei 

9.613/98); (xxxii) Ademais, não restou demonstrado qualquer conluio entre o 

Defendente e o GEOVANI PEREIRA, que segundo a acusação atuaria como contador 

das empresas supostamente ligadas à DELTA. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de AMAURI PONTALTI às fls. 

11333/11340, em que pretende seja absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do 

Código de Processo Penal. Requer ainda que todos os seus bens sejam desbloqueados 

com a sentença absolutória. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) não há provas ou 

documentos que demonstrem a prática dos fatos narrados na denúncia pelo acusado, 

sendo certo que atuava apenas como contador de algumas das empresas investigadas, 

não incorrendo na prática de nenhum dos ilícitos apurados; (ii) não tinha conhecimento 

dos atos de deliberação das empresas, não podendo ser responsabilizado pela origem da 

movimentação financeira de tais empresas, uma vez que não possuía qualquer 
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conhecimento ou poder de decisão sobre os referidos valores; (iii) em relação a sua 

evolução patrimonial, as declarações de imposto de renda de sua pessoa física que 

foram colacionadas ao MS distribuído por dependências aos MS nºs 

2013.02.01.017452-9; 2014.02.01.000644-3; 2014.02.01.000843-9; 2014.02.01.000884-

1 demonstram todos os seus bens indevidamente constritos advém de atividade lícita e 

regular; (iv) a denúncia é genérica em relação ao ora acusado e desprovida de base 

legal. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de PAULO MERÍADE 

DUARTE às fls. 11341/11396, com juntada de documentos às fls. 11397/11585, em 

que pretende ser absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, tendo em vista ter ficado demonstrado que jamais concorreu para a prática de 

qualquer conduta criminosa narrada na exordial acusatória e, subsidiariamente, seja 

absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por inexistirem 

provas idôneas e suficientes para sua condenação. Para tanto, sustenta, em síntese, que: 

(i) não há qualquer elemento de prova colacionado aos autos com idoneidade para 

lastrear a tese acusatória; (ii)  o ora acusado sequer fora investigado durante o Inquérito 

Policial instaurado na fase pré-processual, de modo que seu nome foi inserido tanto no 

relatório final inquisitivo quanto na denúncia apenas porque constava formalmente 

como diretor regional da DELTA no Rio de Janeiro no período compreendido entre 

03/03/2010 a 07/03/2012, época em que teriam sido feitos pagamentos a uma empresa 

de fachada no âmbito da diretoria de operações fluminense, o configura 

responsabilidade penal objetiva; (iii) ademais, não era função dos diretores regionais a 

contratação e o pagamento de empresas prestadoras de serviços para as obras, de modo 

que tais atribuições eram dos líderes de obra e dos gestores operacionais; (iv) e ainda 

que tais atribuições fossem da alçada dos diretores regionais, o ora acusado jamais 

exerceu as funções estatutárias de diretor regional, tendo permanecido trabalhando 

apenas na área comercial, em especial com as empresas CEDAE e CEHAB durante todo 

o seu período na DELTA; (v) muito embora o corréu ADIR ASSAD tenha dito que 

conhecia pessoalmente PAULO DUARTE e que tinha com ele se encontrado para tratar 

de interesses escusos no interesse da DELTA, restou devidamente comprovado que tal 
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informação, no mínimo, só pode ter sido fruto de um equívoco; (vi) os contratos de 

câmbio celebrados com o BANCO SAFRA foram absolutamente lícitos, de modo que 

os valores utilizados na referida aplicação já faziam parte do patrimônio do acusado em 

período muito anterior aos fatos tratados na denúncia, de maneira que não há 

absolutamente nenhum indício de que tais operações poderiam ter sido realizadas com 

produto de crime; (vi) não há na peça vestibular nenhuma descrição individualizada das 

condutas hipoteticamente praticadas pelo acusado no sentido de colaborar com eventual 

estrutura de quadrilha e/ ou de organização criminosa com o objetivo final de dissimular 

valores obtidos como proventos de crimes contra a Administração Pública; (vii) a não 

participação do acusado em pagamentos feitos a empresas terceirizadas, bem como a 

inexistência de qualquer evidência que indique que teria ciência desse fato e de que com 

ele teria colaborado é suficiente para afastar por completo toda a imputação existente 

em seu desfavor; (viii) das provas colacionadas aos autos o que se pode concluir é que, 

na prática, não cabia aos diretores regionais nem a contratação nem a autorização de 

pagamentos de empresas terceirizadas, ainda que outra fosse a disposição formal do 

estatuto social da empresa; (ix) decisão da lavra do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª 

Região demonstra que o ora acusado jamais teve por atribuição qualquer atividade que o 

“parquet” automaticamente confere a todos os diretores regionais listados na denúncia, 

de maneira que não poderia ter contribuído para nenhuma atividade criminosa narrada 

na denúncia; (x) há que se refutar, ainda, a argumentação ministerial, segundo a qual a 

responsabilidade do DEFENDENTE estaria demonstrada em razão de que, no 

interrogatório da RÉ CLÁUDIA SALGADO, fora consignado que PAULO DUARTE 

identificava a necessidade de dinheiro em espécie e fazia a comunicação dessa 

necessidade à CLÁUDIA, que desempenhava funções de natureza administrativo 

financeira na matriz da DELTA, no Rio de Janeiro. Isso porque, conforme explicitou o 

próprio DEFENDENTE em seu interrogatório, PAULO DUARTE se limitava a solicitar 

à matriz pequenos valores em espécie para reembolsos de dispêndios ocorridos em 

razão da rotina diária de trabalho, mediante a apresentação de comprovação desses 

gastos. Tal afirmação é corroborada, inclusive, por DENISE SALVIANO em seu 

interrogatório; (xi) inaplicação da teoria do domínio da organização para fundamentar a 
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autoria criminosa por parte do acusado e sua responsabilização penal; (xii) não há nem 

mesmo prova indiciária que lastreie o pleito acusatório em desfavor de PAULO 

MERIADE DUARTE, ainda que analisado o feito sob a ótica ministerial do que seria a 

teoria do domínio da organização; (xiii) não há nos autos qualquer elemento probatório 

ou indiciário que demonstre que o DEFENDENTE tinha domínio dos fatos criminosos 

alegadamente engendrados e levados à cabo no âmbito da empresa DELTA 

ENGENHARIA S/A; (xiv) são inverídicas as declarações de ADIR ASSAD em relação 

ao ora acusado, uma vez que PAULO DUARTE jamais teve qualquer encontro pessoal 

com ele ou qualquer tipo de contato, seja telefônico, por e-mail e etc, pois nunca o 

conheceu, especialmente para tratar de supostos interesses escusos da DELTA; (xv) 

além disso, as declarações de FERNANDO CAVENDISH, CARLOS PACHECO e 

CLÁUDIA demonstram que ADIR ASSAD não conhecia o ora acusado; (xvi) no mais, 

há inconsistência entre a data em que ADIR afirma ter se encontrado com o 

DEFENDENTE em seu escritório em São Paulo e o período em que PAULO DUARTE 

trabalhou na DELTA, assim como há incompatibilidade entre a descrição do acusado 

fornecida por ADIR e as suas características; (xvii) o teor as afirmações de ADIR 

ASSAD em sede de colaboração premiada opera verdadeira retratação tácita com 

relação à indicação de PAULO DUARTE como sendo a pessoa com quem teria se 

encontrado para tratar de assuntos relacionados à DELTA no mês de dezembro de 2013; 

(xviii) na ocasião da realização do depoimento em sede de colaboração premiada ADIR 

ASSAD esclareceu o equívoco cometido em seu interrogatório, de modo que afirmou 

que a pessoa com quem se encontrara em seu escritório não fora PAULO DUARTE e 

sim PAULO CARVALHO; (xix) a inexistência de evolução patrimonial incompatível, 

sendo certo que as operações realizadas com o Banco Safra citadas pelo MPF não se 

prestam como prova pra condenação, uma vez que tais valores faziam parte do 

patrimônio lícito do ora acusado. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de DIONÍSIO JANONI 

TOLOMEI às fls. 11586/11639, em que pretende, preliminarmente, (i) seja declarada a 

nulidade da exordial acusatória por absoluta inépcia, uma vez que não descreve de 

forma satisfatória e individualizada a forma com que o ora acusado contribuiu para os 
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fatos narrados na denúncia, bem como de todos os atos processuais subsequentes, na 

forma dos artigos 564, inciso III, alínea “a”, CPP e 5º, inciso LV, da Constituição da 

República; (ii) seja a exordial declarada absolutamente nula, por violação do artigo 395, 

III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos elementos probatórios oriundos da Operação 

Monte Carlo, que forneceram a justa causa para o oferecimento da presente denúncia, 

extinguindo-se esta ação penal, sem julgamento do mérito, por ausência de instrumento 

válido para sua instauração. No mérito, pretende: (i) quanto ao crime de lavagem de 

dinheiro, a absolvição do acusado, na forma do art. 386, III e IV, C.P.P., seja por 

atipicidade, seja por ausência de prova bastante, tanto quanto à sua suposta participação 

nos fatos narrados na inicial, quanto acerca da materialidade do delito imputado; e (ii) 

quanto ao crime de quadrilha, sua absolvição, na forma do art. 386, III e VII, C.P.P., na 

medida em que não se comprovou que a suposta associação criminosa narrada na inicial 

teria como fim a prática de crimes diversos e indeterminados, como exigido para a 

eventual configuração típica do art. 288, C.P. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) 

está clara a inépcia da denúncia, que, deixando de narrar de forma minimamente 

individualizada a conduta do defendente, imputando a ele a prática dos delitos narrados 

apenas pelo fato de ter exercido função diretiva na empresa, violou o art. 41 do C.P.P.; 

(ii) juntada de DVD pelo MPF, em audiência realizada em 25 de maio de 2017, 

trazendo um “novo diálogo” que sequer constava do HD originário apresentado pelo 

Juízo da 11ª Vara Federal de Seção Judiciária de Goiânia/GO, torna evidente 

fragmentariedade da prova de interceptação telefônica oriunda da Operação “Monte 

Carlo”, a qual fundamentou a denúncia aqui oferecida; (iii) tal fracionamento indevido 

resta comprovado em laudo juntado pela defesa do corréu CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO, no qual foram comparados os 8 (oito) arquivos apresentados pelo 

Ministério Público Federal no DVD de 25/05/2017, e o disco rígido proveniente da 

Justiça Federal de Goiás; (iv) a prova oral, sobretudo o interrogatório do acusado e o 

depoimento de Luis Vasco Elias demonstram que o acusado apenas exercia a função de 

Diretor Regional de Operações Gerais do Rio de Janeiro (RJ 2 Op. Gerais), tendo 

assumido como Diretor Executivo somente quando da declaração de Recuperação 

Judicial da empresa, isto é, em data posterior às condutas narradas na inicial; (v) não 
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cabia ao acusado, enquanto Diretor Regional de Operações Gerais do Rio de Janeiro (RJ 

2 Op. Gerais), lidar diretamente com os diversos fornecedores contratados nos 

empreendimentos ligado à referida diretoria, sendo certo que tampouco era de sua 

atribuição conferir se determinado serviço, efetivamente pago, tinha ou não sido 

prestado; (vi) em razão da descentralização que caracterizava as atividades da empresa 

DELTA, não cabia às diretorias regionais realizar a gestão financeira dos contratos – 

feitas “nas próprias obras, que possuíam líderes de contratos que tinham autonomia na 

sua gestão” –, nem tampouco processar ou efetuar o pagamento dos fornecedores – 

função essa realizada pela Diretoria Executiva na Matriz; (vii) ademais, não há nos 

presentes autos, qualquer elemento de convicção no sentido de que o defendente tivesse 

sequer ciência de que os contratos com as empresas ditas "fantasmas" teriam sido 

celebrados “sem nenhuma causa econômica”; (viii) a eventual presença, como citado na 

denúncia, de supostos rendimentos às referidas empresas, alocados nos centros de 

custos referentes à sua Diretoria Regional explica-se pela distribuição indiscriminada, 

pela Matriz, de tais pagamentos, entre todas as diretorias, o que, por diversas vezes, 

gerava, inclusive, reclamações por parte dos funcionários ligados às obras, uma vez que 

não reconheciam tais pagamentos; (ix) de outra parte, o “e-mail”, em tese enviado pelo 

ora acusado à LUIZ HENRIQUE CUNHA CARNEIRO, constante à fl. 32 do Anexo 

VI, que conteria “o extrato bancário de uma empresa ‘fantasma’ (CRG LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), indicando o cheque compensado do pagamento da 

DELTA” não é apto a embasar a condenação do ora acusado, uma vez que a suposta 

“empresa fantasma” não é nenhuma das 18 (dezoito) mencionadas na denúncia, não 

constituindo, portanto, objeto da presente ação penal; (x) também não há prova, sequer, 

de que tenha efetivamente existido algum crime antecedente, pressuposto essencial à 

caracterização do suposto delito de branqueamento de capitais; (xi) sobre o desvio de 

recursos em obras no Município de Iguaba Grande, tal ocorrência foi apontada como 

"delito antecedente" por ter havido, inicialmente, condenação inicial do corréu 

FERNANDO CAVENDISH por tal fato, no Juízo local, todavia, em sede recursal, o 

citado corréu foi absolvido daquela imputação por acórdão já transitado em julgado, o 

que exclui a possibilidade de considerar-se o fato em questão como "crime 
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antecedente"; (xii) sobre as irregularidades em obras relativas ao Parque Aquático Maria 

Lenk (RJ) e à estrada BR 316 (MA), embora apontados como crimes antecedentes, o 

que existe em relação a esses fatos são meras ações de improbidade administrativa; 

(xiii) e nem se diga que se poderia apontar como delito antecedente supostos crimes 

praticados por organização criminosa uma vez que os fatos praticados se deram antes da 

vigência da lei n. 12.850/13, que efetivamente criminalizou a participação na referida 

“societas sceleris”, e o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já se manifestou 

reiteradas vezes acerca da “IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-

SE A AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA, COMO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO 

DA CONVENÇÃO DE PALERMO”; (xiv) não tendo o MPF produzido prova mínima 

da prática dos crimes antecedentes narrados na denúncia, nem tampouco de eventual 

vinculação do benefício econômico supostamente deles decorrentes e a posterior 

celebração de contratos entre a DELTA e as chamadas empresas “fantasmas”, não cabe, 

no caso presente, cogitar-se de qualquer "lavagem de dinheiro. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ALUÍZIO ALVES DE 

SOUZA às fls. 11640/11698, em que pretende, preliminarmente, (i) seja declarada a 

nulidade da exordial acusatória por absoluta inépcia, uma vez que não descreve de 

forma satisfatória e individualizada a forma com que o ora acusado contribuiu para os 

fatos narrados na denúncia, bem como de todos os atos processuais subsequentes, na 

forma dos artigos 564, inciso III, alínea “a”, CPP e 5º, inciso LV, da Constituição da 

República; (ii) seja a exordial declarada absolutamente nula, por violação do artigo 395, 

III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos elementos probatórios oriundos da Operação 

Monte Carlo, que forneceram a justa causa para o oferecimento da presente denúncia, 

extinguindo-se esta ação penal, sem julgamento do mérito, por ausência de instrumento 

válido para sua instauração. No mérito, pretende: (i) quanto ao crime de lavagem de 

dinheiro, a absolvição do acusado, na forma do art. 386, III e IV, C.P.P., seja por 

atipicidade, seja por ausência de prova bastante, tanto quanto à sua suposta participação 

nos fatos narrados na inicial, quanto acerca da materialidade do delito imputado; e (ii) 

quanto ao crime de quadrilha, sua absolvição, na forma do art. 386, III e VII, C.P.P., na 
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medida em que não se comprovou que a suposta associação criminosa narrada na inicial 

teria como fim a prática de crimes diversos e indeterminados, como exigido para a 

eventual configuração típica do art. 288, C.P. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) 

está clara a inépcia da denúncia, que, deixando de narrar de forma minimamente 

individualizada a conduta do defendente, imputando a ele a prática dos delitos narrados 

apenas pelo fato de ter exercido função diretiva na empresa, violou o art. 41 do C.P.P.; 

(ii) juntada de DVD pelo MPF, em audiência realizada em 25 de maio de 2017, 

trazendo um “novo diálogo” que sequer constava do HD originário apresentado pelo 

Juízo da 11ª Vara Federal de Seção Judiciária de Goiânia/GO, torna evidente 

fragmentariedade da prova de interceptação telefônica oriunda da Operação “Monte 

Carlo”, a qual fundamentou a denúncia aqui oferecida; (iii) tal fracionamento indevido 

resta comprovado em laudo juntado pela defesa do corréu CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO, no qual foram comparados os 8 (oito) arquivos apresentados pelo 

Ministério Público Federal no DVD de 25/05/2017, e o disco rígido proveniente da 

Justiça Federal de Goiás; (iv) não se pode encontrar, em todo o material probatório que 

instrui a inicial, qualquer documento em que figurem tais empresas “fantasmas”, que 

estejam assinados ou rubricados pelo defendente, enquanto Diretor Regional do Norte e 

Nordeste, sendo certo que nenhuma das testemunhas ouvidas tanto em sede policial, 

quanto em Juízo, afirmou que ele teria ciência das supostas irregularidades envolvendo 

tais empresas. (v) não cabia ao acusado, enquanto Diretor Regional, lidar diretamente 

com os diversos fornecedores contratados nos empreendimentos ligado à referida 

diretoria, sendo certo que tampouco era de sua atribuição conferir se determinado 

serviço, efetivamente pago, tinha ou não sido prestado; (vi) em razão da 

descentralização que caracterizava as atividades da empresa DELTA, não cabia às 

diretorias regionais realizar a gestão financeira dos contratos – feitas “nas próprias 

obras, que possuíam líderes de contratos que tinham autonomia na sua gestão” –, nem 

tampouco processar ou efetuar o pagamento dos fornecedores – função essa realizada 

pela Diretoria Executiva na Matriz; (vii) ademais, não há nos presentes autos, qualquer 

elemento de convicção no sentido de que o defendente tivesse sequer ciência de que os 

contratos com as empresas ditas "fantasmas" teriam sido celebrados “sem nenhuma 
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causa econômica”; (viii) a eventual presença, como citado na denúncia, de supostos 

rendimentos às referidas empresas, alocados nos centros de custos referentes à sua 

Diretoria Regional explica-se pela distribuição indiscriminada, pela Matriz, de tais 

pagamentos, entre todas as diretorias, o que, por diversas vezes, gerava, inclusive, 

reclamações por parte dos funcionários ligados às obras, uma vez que não reconheciam 

tais pagamentos; (ix) ademais, não há prova, sequer, de que tenha efetivamente existido 

algum crime antecedente, pressuposto essencial à caracterização do suposto delito de 

branqueamento de capitais; (x) sobre o desvio de recursos em obras no Município de 

Iguaba Grande, tal ocorrência foi apontada como "delito antecedente" por ter havido, 

inicialmente, condenação inicial do corréu FERNANDO CAVENDISH por tal fato, no 

Juízo local, todavia, em sede recursal, o citado corréu foi absolvido daquela imputação 

por acórdão já transitado em julgado, o que exclui a possibilidade de considerar-se o 

fato em questão como "crime antecedente"; (xi) sobre as irregularidades em obras 

relativas ao Parque Aquático Maria Lenk (RJ) e à estrada BR 316 (MA), embora 

apontados como crimes antecedentes, o que existe em relação a esses fatos são meras 

ações de improbidade administrativa; (xii) sobre as supostas fraudes ocorridas no Ceará, 

embora a acusação cite a suposta participação do acusado nos fatos imputados no bojo 

da ação penal n. 0002885-38.2012.4.05.8100, em curso na 11ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará, a simples análise do documento relativo ao referido ponto, que 

instruiu a inicial, demonstra que os fatos imputados ao ora acusado nunca poderiam 

configurar delitos antecedentes do branqueamento de capitais aqui imputado, porquanto 

lá são narrados fatos relativos a supostos “pagamentos de benefícios” a fiscais do DNIT, 

consubstanciados em auxílio decorrente dos gastos com deslocamento dos próprios 

agentes fiscalizadores às referidas obras o que obviamente não guarda qualquer relação 

com a dissimulação narrada na presente ação penal, realizada através de empresas 

ligadas aos corréus ADIR ASSAD e CARLINHOS CACHOEIRA; (xiii) e nem se diga 

que se poderia apontar como delito antecedente supostos crimes praticados por 

organização criminosa uma vez que os fatos praticados se deram antes da vigência da lei 

n. 12.850/13, que efetivamente criminalizou a participação na referida “societas 

sceleris”, e o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já se manifestou reiteradas 
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vezes acerca da “IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A 

AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

COMO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA 

CONVENÇÃO DE PALERMO”; (xiv) não tendo o MPF produzido prova mínima da 

prática dos crimes antecedentes narrados na denúncia, nem tampouco de eventual 

vinculação do benefício econômico supostamente deles decorrentes e a posterior 

celebração de contratos entre a DELTA e as chamadas empresas “fantasmas”, não cabe, 

no caso presente, cogitar-se de qualquer "lavagem de dinheiro; (xv) no que tange à 

imputação do crime de quadrilha, o órgão acusador limitou-se a demonstrar que o 

defendente exercera, na empresa DELTA, o cargo de Diretor Regional do Norte e 

Nordeste, esquecendo-se de que o mero desempenho das funções próprias de tal munus 

diretivo empresarial não basta, por si só, para "provar" a pretensa atuação dele como 

integrante da "quadrilha". 

Alegações finais apresentadas pela defesa de CLÁUDIA MARIA DE 

ANDRADE SALGADO às fls. 11699/11743, em que pretende, preliminarmente, (i) 

seja a exordial declarada absolutamente nula, por violação do artigo 395, III, CPP, ante 

a flagrante ilicitude dos elementos probatórios oriundos da Operação Monte Carlo, que 

forneceram a justa causa para o oferecimento da presente denúncia, extinguindo-se esta 

ação penal, sem julgamento do mérito, por ausência de instrumento válido para sua 

instauração. No mérito, pretende: (i) quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a 

absolvição da acusada, na forma do art. 386, III e IV, C.P.P., seja por atipicidade, seja 

por ausência de prova bastante, tanto quanto à sua suposta participação nos fatos 

narrados na inicial, quanto acerca da materialidade do delito imputado; e 

subsidiariamente, neste ponto, que ao menos lhe seja aplicada a causa de diminuição de 

pena prevista no parágrafo 5º, do art. 1º, da Lei 9.613/98, em seu grau máximo de 2/3 

(dois terços), por força da sua colaboração espontânea prestada quando de seu 

interrogatório; (ii) quanto ao crime de quadrilha, sua absolvição, na forma do art. 386, 

III e VII, C.P.P., na medida em que não se comprovou que a suposta associação 

criminosa narrada na inicial teria como fim a prática de crimes diversos e 

indeterminados, como exigido para a eventual configuração típica do art. 288, C.P. Para 

JFRJ
Fls 13805

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

41 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

tanto, sustenta, em síntese, que (ii) juntada de DVD pelo MPF, em audiência realizada 

em 25 de maio de 2017, trazendo um “novo diálogo” que sequer constava do HD 

originário apresentado pelo Juízo da 11ª Vara Federal de Seção Judiciária de 

Goiânia/GO, torna evidente fragmentariedade da prova de interceptação telefônica 

oriunda da Operação “Monte Carlo”, a qual fundamentou a denúncia aqui oferecida; (ii) 

tal fracionamento indevido resta comprovado em laudo juntado pela defesa do corréu 

CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, no qual foram comparados os 8 (oito) 

arquivos apresentados pelo Ministério Público Federal no DVD de 25/05/2017, e o 

disco rígido proveniente da Justiça Federal de Goiás; (iii) a defendente era uma mera 

funcionária na empresa DELTA, conforme demonstra a prova constante dos autos, 

nunca tendo exercido cargos extremamente importantes, ou de decisão, em sua 

gigantesca estrutura empresarial, além de não ter apresentado qualquer ganho 

patrimonial relevante entre os anos de 2007 e 2012, período dos fatos; (iv) a acusada se 

desligou da DELTA por volta dos anos de 2009/2010 em razão de sua assunção como 

administradora da LOCARBENS, conforme comprova a prova testemunhal constante 

dos autos; (v) mesmo após sua saída da DELTA para assumir a LOCARBENS, a 

acusada apenas continuou a tratar das questões relativas a pagamento das empresas de 

ADIR e centros de custo, porque, como destacado pelo corréu CARLOS PACHECO, 

ela teria desenvolvido, junto com aquele, o sistema contábil intitulado DECOFIN, sendo 

mais eficiente que ela continuasse a frente de tais funções; (vi) não há nos autos 

qualquer prova de que a defendente tivesse exercido, durante o período de 2007 a 2012, 

qualquer função proeminente ou de direção dentro da empresa, que justificasse a 

presente imputação, sendo certo que ela, como visto, somente exerceu funções 

extremamente subsidiárias, cumprindo tarefas determinadas por seus superiores 

hierárquicos; (vii) embora a acusada tenha confessado que por ordem de seus 

superiores, tratava com ADIR ASSAD questões acerca da utilização de suas empresas 

para, através de contratos fictícios de prestação de serviço, viabilizar dinheiro em 

espécie para que o pagamento de salários, fornecedores, etc. (atividade popularmente 

conhecida como “CAIXA 2”), não existe nos autos prova de que ela tinha ciência de 

que tal procedimento visava ocultar valores eventualmente recebidos com a prática dos 
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específicos crimes antecedentes narrados na inicial; (viii) ademais, não há prova, sequer, 

de que tenha efetivamente existido algum crime antecedente, pressuposto essencial à 

caracterização do suposto delito de branqueamento de capitais; (ix) sobre o desvio de 

recursos em obras no Município de Iguaba Grande, tal ocorrência foi apontada como 

"delito antecedente" por ter havido, inicialmente, condenação inicial do corréu 

FERNANDO CAVENDISH por tal fato, no Juízo local, todavia, em sede recursal, o 

citado corréu foi absolvido daquela imputação por acórdão já transitado em julgado, o 

que exclui a possibilidade de considerar-se o fato em questão como "crime 

antecedente"; (x) sobre as irregularidades em obras relativas ao Parque Aquático Maria 

Lenk (RJ) e à estrada BR 316 (MA), embora apontados como crimes antecedentes, o 

que existe em relação a esses fatos são meras ações de improbidade administrativa; (xi) 

sobre as supostas fraudes ocorridas no Ceará, embora a acusação cite a suposta 

participação do acusado nos fatos imputados no bojo da ação penal n. 0002885-

38.2012.4.05.8100, em curso na 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, a 

simples análise do documento relativo ao referido ponto, que instruiu a inicial, 

demonstra que tais fatos nunca poderiam configurar delitos antecedentes do 

branqueamento de capitais aqui imputado, porquanto lá são narrados fatos relativos a 

supostos “pagamentos de benefícios” a fiscais do DNIT, consubstanciados em auxílio 

decorrente dos gastos com deslocamento dos próprios agentes fiscalizadores às referidas 

obras o que obviamente não guarda qualquer relação com a dissimulação narrada na 

presente ação penal, realizada através de empresas ligadas aos corréus ADIR ASSAD e 

CARLINHOS CACHOEIRA; (xii) e nem se diga que se poderia apontar como delito 

antecedente supostos crimes praticados por organização criminosa uma vez que os fatos 

praticados se deram antes da vigência da lei n. 12.850/13, que efetivamente 

criminalizou a participação na referida “societas sceleris”, e o Supremo Tribunal 

Federal, sobre a questão, já se manifestou reiteradas vezes acerca da 

“IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE 

TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO 

INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 

PALERMO”; (xiii) não tendo o MPF produzido prova mínima da prática dos crimes 
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antecedentes narrados na denúncia, nem tampouco de eventual vinculação do benefício 

econômico supostamente deles decorrentes e a posterior celebração de contratos entre a 

DELTA e as chamadas empresas “fantasmas”, não cabe, no caso presente, cogitar-se de 

qualquer "lavagem de dinheiro; (xv) e, ainda que assim não fosse, a pretensão acusatória 

não merece prosperar em razão da evidente atipicidade da conduta atribuída à 

defendente. Isso porque, a teoria acerca da “participação criminal por meio de ações 

neutras” aponta pela impossibilidade da punição da conduta ora imputada à defendente, 

uma vez que esta teria sido realizada durante suas atividades profissionais cotidianas, 

por ordem direta de seus superiores hierárquicos, não se tendo, assim, aumentado o 

risco permitido ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora em questão; 

(xvi) no que tange à imputação do crime de quadrilha, órgão acusador limitou-se a 

demonstrar que a defendente exercera, na empresa DELTA, o cargo de assistente de 

FERNANDO CAVENDISH e CARLOS PACHECO, esquecendo-se de que o mero 

desempenho de suas funções dentro da empresa não basta, por si só, para "provar" a 

pretensa atuação dela como integrante da "quadrilha”. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de GERALDO EMÍDIO 

ALVES às fls. 11744/11786, em que pretende, preliminarmente, (i) seja declarada a 

nulidade da exordial acusatória por absoluta inépcia, uma vez que não descreve de 

forma satisfatória e individualizada a forma com que o ora acusado contribuiu para os 

fatos narrados na denúncia, bem como de todos os atos processuais subsequentes, na 

forma dos artigos 564, inciso III, alínea “a”, CPP e 5º, inciso LV, da Constituição da 

República; (ii) seja a exordial declarada absolutamente nula, por violação do artigo 395, 

III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos elementos probatórios oriundos da Operação 

Monte Carlo, que forneceram a justa causa para o oferecimento da presente denúncia, 

extinguindo-se esta ação penal, sem julgamento do mérito, por ausência de instrumento 

válido para sua instauração. No mérito, pretende: (i) quanto ao crime de lavagem de 

dinheiro, a absolvição do acusado, na forma do art. 386, III e IV, C.P.P., seja por 

atipicidade, seja por ausência de prova bastante, tanto quanto à sua suposta participação 

nos fatos narrados na inicial, quanto acerca da materialidade do delito imputado; e (ii) 

quanto ao crime de quadrilha, sua absolvição, na forma do art. 386, III e VII, C.P.P., na 
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medida em que não se comprovou sua participação na imputada associação criminosa, 

nem que a suposta associação criminosa narrada na inicial teria como fim a prática de 

crimes diversos e indeterminados, como exigido para a eventual configuração típica do 

art. 288, C.P. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) está clara a inépcia da denúncia, 

que, deixando de narrar de forma minimamente individualizada a conduta do 

defendente, imputando a ele a prática dos delitos narrados apenas pelo fato de ter 

exercido função diretiva na empresa, violou o art. 41 do C.P.P.; (ii) juntada de DVD 

pelo MPF, em audiência realizada em 25 de maio de 2017, trazendo um “novo diálogo” 

que sequer constava do HD originário apresentado pelo Juízo da 11ª Vara Federal de 

Seção Judiciária de Goiânia/GO, torna evidente fragmentariedade da prova de 

interceptação telefônica oriunda da Operação “Monte Carlo”, a qual fundamentou a 

denúncia aqui oferecida; (iii) tal fracionamento indevido resta comprovado em laudo 

juntado pela defesa do corréu CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, no qual 

foram comparados os 8 (oito) arquivos apresentados pelo Ministério Público Federal no 

DVD de 25/05/2017, e o disco rígido proveniente da Justiça Federal de Goiás; (iv) não 

se pode encontrar, em todo o material probatório que instrui a inicial, qualquer 

documento em que figurem tais empresas “fantasmas”, que estejam assinados ou 

rubricados pelo defendente, com o fim específico de dissimular a origem dos frutos dos 

crimes antecedentes expressamente narrados na inicial; (v) ainda que formalmente 

constasse, apenas durante curto lapso temporal, como Diretor Administrativo e 

Financeiro, conforme narrado na inicial, fato é que o defendente nunca exerceu, de fato, 

as funções referentes à área Financeira, tendo ficado restrito ao trabalho que já exercia 

durante anos na DELTA, que compreendia apenas a gestão de departamento pessoal e 

recursos humanos, conforme demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos, 

sobretudo a prova oral produzida; (vi) ademais, não há prova, sequer, de que tenha 

efetivamente existido algum crime antecedente, pressuposto essencial à caracterização 

do suposto delito de branqueamento de capitais; (vii) e nem se diga que se poderia 

apontar como delito antecedente supostos crimes praticados por organização criminosa 

uma vez que os fatos praticados se deram antes da vigência da lei n. 12.850/13, que 

efetivamente criminalizou a participação na referida “societas sceleris”, e o Supremo 
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Tribunal Federal, sobre a questão, já se manifestou reiteradas vezes acerca da 

“IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE 

TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO 

INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 

PALERMO”; (viii) não tendo o MPF produzido prova mínima da prática dos crimes 

antecedentes narrados na denúncia, nem tampouco de eventual vinculação do benefício 

econômico supostamente deles decorrentes e a posterior celebração de contratos entre a 

DELTA e as chamadas empresas “fantasmas”, não cabe, no caso presente, cogitar-se de 

qualquer "lavagem de dinheiro; (xv) no que tange à imputação do crime de quadrilha, o 

próprio órgão acusador que, no momento do oferecimento da denúncia, limitou-se a 

demonstrar que o defendente exercera, na empresa DELTA, o cargo de Diretor 

Administrativo e Financeiro, entendendo ser o mero desempenho das funções próprias 

de tal munus diretivo empresarial, por si só, bastante para "provar" a prática do referido 

ilícito, reconheceu, em suas razões finais, que “as investigações empreendidas e a 

instrução processual não lograram reunir elementos suficientes de que GERALDO 

EMÍDIO atuava na quadrilha liderada por FERNANDO CAVENDISH. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO às fls. 11787/11855, em que pretende, preliminarmente, (i) seja 

declarada a nulidade da exordial acusatória por absoluta inépcia, uma vez que não 

descreve de forma satisfatória e individualizada a forma com que o ora acusado 

contribuiu para os fatos narrados na denúncia, bem como de todos os atos processuais 

subsequentes, na forma dos artigos 564, inciso III, alínea “a”, CPP e 5º, inciso LV, da 

Constituição da República; (ii) seja a exordial declarada absolutamente nula, por 

violação do artigo 395, III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos elementos probatórios 

oriundos da Operação Monte Carlo, que forneceram a justa causa para o oferecimento 

da presente denúncia, extinguindo-se esta ação penal, sem julgamento do mérito, por 

ausência de instrumento válido para sua instauração; (iii) seja reconsiderada a decisão 

de fls. 8718/8724, para determinar a produção probatória requerida pelo defendente às 

fls. 8705/8717, na forma do art. 402, C.P.P., e, apenas após a juntada dos referidos 

elementos de prova aos autos, reabrir-se o prazo para apresentação de suas razões finais, 
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sob pena de nulidade absoluta da presente ação penal; (iv) seja reiterado o ofício de fls. 

8.792, para que o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO 

envie todas as decisões relativas às interceptações telefônicas determinadas no bojo da 

Operação VEGAS, abrindo-se, por conseguinte, novamente vista ao defendente para 

suas razões derradeiras apenas após a vinda aos autos da referida resposta, em estrito 

respeito à garantia fundamental da ampla defesa. No mérito, pretende: (i) quanto ao 

crime de lavagem de dinheiro, a absolvição do acusado, na forma do art. 386, III e IV, 

C.P.P., seja por atipicidade, seja por ausência de prova bastante, tanto quanto à sua 

suposta participação nos fatos narrados na inicial, quanto acerca da materialidade do 

delito imputado; e subsidiariamente, neste ponto, que ao menos lhe seja aplicada a causa 

de diminuição de pena prevista no parágrafo 5º, do art. 1º, da Lei 9.613/98, em seu grau 

máximo de 2/3 (dois terços), por força da sua colaboração espontânea prestada quando 

de seu interrogatório; e (ii) quanto ao crime de quadrilha, sua absolvição, na forma do 

art. 386, III e VII, C.P.P., na medida em que não se comprovou que a suposta 

associação criminosa narrada na inicial teria como fim a prática de crimes diversos e 

indeterminados, como exigido para a eventual configuração típica do art. 288, C.P. Para 

tanto, sustenta, em síntese, que (i) sejam as máculas atinentes à própria peça acusatória 

inicial, consubstancias em sua flagrante inépcia, bem como na ausência de prova válida 

que a desse suporte, sejam aquelas referentes ao ilegal não conhecimento do pedido de 

diligências do defendente, ou à abertura para o oferecimento destas razões finais sem 

que tenham sido juntadas todas as provas previamente deferidas por este r. Juízo, todas 

elas demonstram a absoluta impossibilidade do regular prosseguimento do trâmite 

procedimental; (i) está clara a inépcia da denúncia, que, deixando de narrar de forma 

minimamente individualizada a conduta do defendente, imputando a ele a prática dos 

delitos narrados apenas pelo fato de ter exercido função diretiva na empresa, violou o 

art. 41 do C.P.P., além dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) juntada de 

DVD pelo MPF, em audiência realizada em 25 de maio de 2017, trazendo um “novo 

diálogo” que sequer constava do HD originário apresentado pelo Juízo da 11ª Vara 

Federal de Seção Judiciária de Goiânia/GO, torna evidente fragmentariedade da prova 

de interceptação telefônica oriunda da Operação “Monte Carlo”, a qual fundamentou a 
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denúncia aqui oferecida; (iii) tal fracionamento indevido resta comprovado em laudo 

juntado pela defesa do acusado, no qual foram comparados os 8 (oito) arquivos 

apresentados pelo Ministério Público Federal no DVD de 25/05/2017, e o disco rígido 

proveniente da Justiça Federal de Goiás; (iv) não se pode encontrar qualquer elemento 

probatório que aponte que o ora acusado no suposto exercício de suas funções nas 

referidas diretorias, tenha determinado - a quem quer que seja – a realização de 

pagamentos fictícios a empresas “fantasmas” ligadas a ADIR ASSAD e a CARLINHOS 

CACHOEIRA, com o fim específico de dissimular a origem dos frutos dos crimes 

antecedentes expressamente narrados na inicial, e supostamente praticados no bojo das 

Diretorias Regionais; (v) embora o acusado formalmente constasse, a partir de 2007, e 

apenas durante determinado lapso temporal, como Diretor Regional das unidades do Rio 

de Janeiro, Distrito Federal e Espírito Santo/Minas Gerais, conforme narrado na inicial, 

fato é que este nunca exerceu efetivamente as funções referentes a tais cargos, até 

porque seriam absolutamente incompatíveis com as atribuições por ele exercidas na 

qualidade de Diretor Executivo e membro do Conselho de Administração; (vi) embora 

tenha o defendente, em seu interrogatório, confessado espontaneamente que autorizou 

expressamente a utilização das empresas de ADIR ASSAD para, através de contratos 

fictícios de prestação de serviço, viabilizar dinheiro em espécie para que a empresa 

DELTA arcasse com pagamento de salários, fornecedores, etc. (atividade popularmente 

conhecida como “CAIXA 2”), não existe nos autos prova segura de que ele tinha 

ciência de que tal procedimento visava ocultar valores eventualmente recebidos com a 

prática dos específicos crimes antecedentes narrados na inicial, que, como visto, 

poderiam eventualmente ter ocorrido dentro das Diretorias Regionais; (vii) até porque 

na função de Diretor Executivo, não era de sua responsabilidade o acompanhamento ou 

mesmo a supervisão direta de cada obra realizada no gigantesco universo da empresa 

DELTA, que atuava em mais de 20 estados brasileiros, com quase 300 contratos em 

vigência simultaneamente por ano. Ao Diretor Executivo cabia apenas a análise e 

decisão acerca de questões estratégicas da companhia, não tendo qualquer ingerência 

direta nas mais de 600 (seiscentas) obras empreendidas pela empresa no território 

nacional entre os anos de 2007 e 2012; (viii) inexiste qualquer elemento probatório 
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mínimo que aponte para a contribuição do defendente, na qualidade de Diretor 

Executivo e Vice- Presidente do Conselho de Administração da empresa DELTA, para 

a prática do delito de lavagem de dinheiro imputado pelo acusador, uma vez que, como 

visto, não tinha ele ciência da utilização das empresas de ADIR ASSAD para dissimular 

a origem de frutos de crimes antecedentes; (ix) ademais, não há prova, sequer, de que 

tenha efetivamente existido algum crime antecedente, pressuposto essencial à 

caracterização do suposto delito de branqueamento de capitais; (x) sobre o desvio de 

recursos em obras no Município de Iguaba Grande, tal ocorrência foi apontada como 

"delito antecedente" por ter havido, inicialmente, condenação inicial do corréu 

FERNANDO CAVENDISH por tal fato, no Juízo local, todavia, em sede recursal, o 

citado corréu foi absolvido daquela imputação por acórdão já transitado em julgado, o 

que exclui a possibilidade de considerar-se o fato em questão como "crime 

antecedente"; (xi) sobre as irregularidades em obras relativas ao Parque Aquático Maria 

Lenk (RJ) e à estrada BR 316 (MA), embora apontados como crimes antecedentes, o 

que existe em relação a esses fatos são meras ações de improbidade administrativa; (xii) 

sobre as supostas fraudes ocorridas no Ceará, a acusação cita a suposta participação do 

corréu ALUÍZIO nos fatos,  envolvendo apenas a Diretoria Regional Nordeste e Norte 

da DELTA, sem qualquer relação direta ou indireta do defendente com tais condutas 

praticadas por outrem.; (xiii) e nem se diga que se poderia apontar como delito 

antecedente supostos crimes praticados por organização criminosa uma vez que os fatos 

praticados se deram antes da vigência da lei n. 12.850/13, que efetivamente 

criminalizou a participação na referida “societas sceleris”, e o Supremo Tribunal 

Federal, sobre a questão, já se manifestou reiteradas vezes acerca da 

“IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE 

TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO 

INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 

PALERMO”; (xiv) não tendo o MPF produzido prova mínima da prática dos crimes 

antecedentes narrados na denúncia, nem tampouco de eventual vinculação do benefício 

econômico supostamente deles decorrentes e a posterior celebração de contratos entre a 

DELTA e as chamadas empresas “fantasmas”, não cabe, no caso presente, cogitar-se de 

JFRJ
Fls 13813

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

49 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

qualquer "lavagem de dinheiro; (xv) no que tange à imputação do crime de quadrilha, o 

órgão acusador limitou-se a demonstrar que o defendente exercera, na empresa DELTA, 

o cargo de Diretor-Executivo, esquecendo-se de que o mero desempenho das funções 

próprias de tal munus diretivo empresarial não basta, por si só, para "provar" a pretensa 

atuação dele como integrante da "quadrilha". 

Alegações finais apresentadas pela defesa de CLÁUDIO DIAS ABREU às 

fls. 11856/11971, com juntada de documentos às fls. 11972/12412, em que pretende, 

preliminarmente, sejam reconhecidas a incompetência deste Juízo e a existência de 

nulidades referentes as interceptações telefônicas. Além disso, reitera as preliminares 

apresentadas na resposta a acusação. No mérito, pretende (i) seja reconhecida a 

atipicidade da conduta; (ii) o bis in idem em relação ao crime de quadrilha e a 

atipicidade na lavagem de dinheiro;(iii) seja julgada improcedente a pretensão punitiva 

estatal, absolvendo-se o acusado das acusações que lhe foram feitas, com base nos 

incisos I, II, IV do artigo 386, ou o VII, todos do CPP. Subsidiariamente, em caso de 

condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal e que seja relaxada a prisão 

preventiva do acusado por não existirem elementos para sua manutenção. 

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) o órgão acusatório não logrou 

demonstrar as alegações feitas; (ii) “ante a distribuição da ação penal decorrente das 

operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, ao Juízo da 11ª Vara Federal de 

Goiânia- GO/TRF 1ª Região – PROCESSO 9273-91.2012.4.01.3500 -, incompetente o 

Juízo, maculando de nulidade absolutas estes autos”; (ii) a ausência de apresentação de 

autorização legal às interceptações telefônicas torna inepta a denúncia e nulas todas as 

provas decorrentes das operações Vegas e Monte Carlo; (iii) além disso, as 

prorrogações decorrentes de interceptações telefônicas realizadas nas operações Vegas e 

Monte Carlo, que, se não foram legalmente autorizadas, não podem se protrair no 

tempo; (iv) a ausência nos autos do conteúdo das interceptações telefônicas oriundas das 

Operações Monte Carlo e Vegas, as quais abarcaram inclusive agentes políticos com 

foro privilegiado, bem como das decisões que as autorizaram, viola os princípios da 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; (v) há vícios insanáveis 

contidos nas operações Vegas e Monte Carlo que macularam com nulidade absoluta, 
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atingindo-se as provas derivadas; (vi) ante a ausência de substrato mínimo da autoria e 

da materialidade, mister ser rejeitada a denúncia; (vii) nulidade ante ausência de ordem 

judicial à empresa Nextel para quebra do sigilo telefônico No ponto, faz-se necessária a 

expedição de ofício à empresa NEXTEL, com fins de apresentação das chaves da ordem 

judicial da interceptação e fornecimento das senhas, com início e fim das interceptações 

autorizadas, se existentes; (viii) “ainda que a conduta do agente lavador se inicie ou 

tenha continuidade na vigência da lei atualmente em vigor, se o crime principal, do 

qual decorre o lucro ilícito, não constava no rol de crimes antecedentes, não se pode 

imputar-lhe o crime de lavagem”; (ix) “sendo o crime de lavagem infração autônoma, 

não se desonera e não provou o órgão acusador, em demonstrar o fato típico, 

antijurídico, com autoria e responsabilidade do réu Cláudio Dias de Abreu, inexistindo, 

portanto, tipicidade em suas condutas no período abarcado na denúncia – 2007 a 

2012”; (x) não restou demonstrada a materialidade, a autoria e tampouco o elemento 

subjetivo do tipo imputado ao acusado; (xi) a Lei 12.850/13, que define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, entrou em vigor somente em agosto de 

2013, não podendo retroagir aos fatos adscritos entre 2007 a 2012. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ADIR ASSAD às fls. 

12413/12438, em que pretende a absolvição em relação ao crime de quadrilha, a fim de 

evitar o bis in idem, bem como em relação ao delito de lavagem de dinheiro, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da 

atipicidade de sua conduta, ressalvada a possibilidade de aplicação do artigo 383 do 

Código de Processo Penal, caso esse MM. Juízo entenda que restou configurado o delito 

de falsidade ideológica. Subsidiariamente, pugna pela redução de pena prevista no 

artigo 1º, § 5º da Lei nº 9.613/1998, em sua fração máxima, bem como sejam 

observados os termos do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério 

Público Federal e homologado por esse MM. Juízo no que respeita a pena de multa e ao 

perdimento de bens e arbitramento de valor mínimo de indenização. 

Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) de fato, o acusado foi o responsável 

pela criação de diversas empresas fantasmas, as quais celebravam contratos fictícios 

com a Delta Construções S/A, tendo como finalidade exclusiva a geração de caixa dois 
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para a empreiteira; (ii) a atuação do acusado se encerrava no momento da devolução dos 

valores à Delta Construções S/A, sendo que não possuía qualquer ingerência sobre o 

que era feito posteriormente com esse dinheiro que circulava à margem da contabilidade 

oficial da empreiteira; (iii) em geral, havia somente uma desconfiança de que os valores 

gerados para a Delta serviam ao pagamento de propinas a agentes público e políticos, já 

que eram movimentados de forma clandestina; (iv) o acusado confessou os fatos que lhe 

foram imputados e demonstrou estar arrependido de suas ações; (v) em relação à 

imputação do delito de quadrilha, não obstante o Ministério Público Federal ter feito 

diversas menções a uma suposta organização criminosa, não há nos autos nenhuma 

imputação referente ao artigo 2º da Lei nº 12.850/13, aliás, sequer havia no 

ordenamento jurídico, à época, definição jurídica de organização criminosa; (vi) a 

imputação do crime de quadrilha ou bando a si, nestes autos, representa verdadeiro e 

inaceitável bis in idem, vez que já foi condenado pelo delito em questão na Ação Penal 

nº 5012331-04.2015.4.04.7000, originária da 13ª Vara Federal de Curitiba; (vii) 

absolutamente possível que uma mesma quadrilha cometa diferentes delitos de lavagem 

de dinheiro para atender os interesses de empreiteiras diversas, o que não significa, que 

se possa imputar aos membros dessa suposta quadrilha o delito previsto no artigo 288 

do Código Penal por diversas vezes, uma para cada empreiteira com a qual ela teria 

atuado; (viii) é imprescindível que a infração penal antecedente esteja devidamente 

descrita na denúncia e que a conduta apontada como crime antecedente fosse, à época 

de seu cometimento, efetivamente criminalizada; (ix) além disso, é indispensável que o 

agente a quem se imputa o crime de lavagem tenha agido com o dolo específico de 

reinserir os valores ilícitos na economia como se lícitos fosse; (x) em relação ao artigo 

1º, inciso VII da Lei nº 9.613/98, a acusação enfrenta uma barreira intransponível: não 

existia, à época dos fatos, descrição normativa do que seria compreendido por 

organização criminosa; (xi) assim, não havendo, no ordenamento jurídico pátrio, lei que 

definisse organização criminosa, impossível falar em lavagem “de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: [...] praticado por organização 

criminosa”; (xii) E nem se argumente que essa lacuna legislativa era suprida pela 

Convenção Internacional de Palermo (incorporada ao direito positivo brasileiro pelo 
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Decreto nº 5.015/04), pois essa tese já foi rechaçada por nossas Egrégias Cortes 

Superiores; (xiii) em relação aos crimes contra a Administração Pública, a acusação não 

logrou fazer uma descrição fática minimamente circunstanciada, sem a qual se torna 

impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório; (xiv) ainda em relação ao 

delito de lavagem, os valores repassados ao acusado tinham origem lícita, pois, vinham 

do “caixa um” da empreiteira, ou seja, dos valores efetivamente contabilizados pela 

Delta Construções S/A; (xv) Os contratos celebrados entre a Delta Construções S/A e as 

empresas ligadas ao acusado eram, como já confessado, falsos, entretanto, seu objetivo 

não era disfarçar a origem ilícita dos valores transferidos, pois essa origem era lícita; 

(xvi) o Órgão acusatório não logrou demonstrar que o acusado tinha conhecimento da 

origem alegadamente ilícita dos valores alegadamente lavados, sendo certo que não foi 

indicado pela acusação nenhum elemento capaz de evidenciar que ADIR ASSAD sabia 

ou poderia saber que o dinheiro repassado às suas empresas pela Delta Construções S/A 

provinha dos supostos crimes enumerados pela Ministério Público Federal em seus 

memoriais, relacionados à licitação das obras de reforma do Maracanã; à dispensa 

indevida de licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro; às 

fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de verbas públicas e 

pagamentos indevidos em projetos de infraestrutura rodoviária do DNIT do Ceará; ao 

peculato-desvio na obra da BR 316/MA; e à licitação das obras do PAC Favelas; (xvii) 

assim, não se pode concluir que o acusado agiu com a intenção de encobrir a origem 

ilícita dos valores, muito menos com o intuito de reinserir na economia valores ilícitos 

com aparência de licitude; (xviii) portanto, se crime houve, não foi aquele previsto no 

artigo 1º, incisos V e VII da Lei nº 9.613/98, mas, no máximo, o delito do artigo 299 do 

Código Penal, em relação aos contratos e às notas fiscais falsas referentes a serviços 

que, conforme confessado pelo Peticionário e inclusive descrito na denúncia, jamais 

foram prestados. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de MARCELLO JOSÉ ABBUD 

às fls. 12439/12461, em que pretende a absolvição em relação ao crime de quadrilha, a 

fim de evitar o bis in idem, bem como em relação ao delito de lavagem de dinheiro, com 

fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da 
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atipicidade de sua conduta, ressalvada a possibilidade de aplicação do artigo 383 do 

Código de Processo Penal, caso esse MM. Juízo entenda que restou configurado o delito 

de falsidade ideológica. Subsidiariamente, pugna pela redução de pena prevista no 

artigo 1º, § 5º da Lei nº 9.613/1998, em sua fração máxima, bem como sejam 

observados os termos do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério 

Público Federal e homologado por esse MM. Juízo no que respeita a pena de multa e ao 

perdimento de bens e arbitramento de valor mínimo de indenização. 

Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) a atuação do acusado se encerrava 

no momento da devolução dos valores à Delta Construções S/A, sendo que não possuía 

qualquer ingerência sobre o que era feito posteriormente com esse dinheiro que 

circulava à margem da contabilidade oficial da empreiteira; (ii) o acusado confessou os 

fatos que lhe foram imputados e demonstrou estar arrependido de suas ações; (iii) Não 

obstante o Ministério Público Federal ter feito diversas menções a uma suposta 

organização criminosa, não há nestes autos nenhuma imputação referente ao artigo 2º da 

Lei nº 12.850/13, aliás, sequer havia em nosso ordenamento jurídico, à época, definição 

jurídica de organização criminosa; (iv) a imputação do crime de quadrilha ou bando a si, 

nestes autos, representa verdadeiro e inaceitável bis in idem, vez que já foi condenado 

pelo delito em questão na Ação Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, originária da 13ª 

Vara Federal de Curitiba; (v) ademais, tendo em vista a condenação do acusado nos 

autos da ação penal nº 0106644-36.2016.4.02.5101 (Operação Irmandade), caso a 

presente ação penal seja julgada procedente para condená-lo pelo crime de quadrilha, se 

estará diante de evidente bis in idem; (vi) absolutamente possível que uma mesma 

quadrilha cometa diferentes delitos de lavagem de dinheiro para atender os interesses de 

empreiteiras diversas, o que não significa, que se possa imputar aos membros dessa 

suposta quadrilha o delito previsto no artigo 288 do Código Penal por diversas vezes, 

uma para cada empreiteira com a qual ela teria atuado; (vii) é imprescindível que a 

infração penal antecedente esteja devidamente descrita na denúncia e que a conduta 

apontada como crime antecedente fosse, à época de seu cometimento, efetivamente 

criminalizada; (viii) Além disso, é indispensável que o agente a quem se imputa o crime 

de lavagem tenha agido com o dolo específico de reinserir os valores ilícitos na 
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economia como se lícitos fosse; (ix) em relação ao artigo 1º, inciso VII da Lei nº 

9.613/98, a acusação enfrenta uma barreira intransponível: não existia, à época dos 

fatos, descrição normativa do que seria compreendido por organização criminosa; (x) 

assim, não havendo, no ordenamento jurídico pátrio, lei que definisse organização 

criminosa, impossível falar em lavagem “de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de crime: [...] praticado por organização criminosa”; (xi) E nem 

se argumente que essa lacuna legislativa era suprida pela Convenção Internacional de 

Palermo (incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04), pois essa 

tese já foi rechaçada por nossas Egrégias Cortes Superiores; (xii) em relação aos crimes 

contra a Administração Pública, a acusação não logrou fazer uma descrição fática 

minimamente circunstanciada, sem a qual se torna impossível o exercício da ampla 

defesa e do contraditório; (xiii) ainda em relação ao delito de lavagem, os valores 

repassados ao acusado tinham origem lícita, pois, vinham do “caixa um” da empreiteira, 

ou seja, dos valores efetivamente contabilizados pela Delta Construções S/A; (xiv) Os 

contratos celebrados entre a Delta Construções S/A e as empresas ligadas ao acusado 

eram, como já confessado, falsos, entretanto, seu objetivo não era disfarçar a origem 

ilícita dos valores transferidos, pois essa origem era lícita; (xv) o Órgão acusatório não 

logrou demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem alegadamente ilícita 

dos valores alegadamente lavados, sendo certo que não foi indicado pela acusação 

nenhum elemento capaz de evidenciar que Marcello José Abbud sabia ou poderia saber 

que o dinheiro repassado às suas empresas pela Delta Construções S/A provinha dos 

supostos crimes enumerados pela Ministério Público Federal em seus memoriais, 

relacionados à licitação das obras de reforma do Maracanã; à dispensa indevida de 

licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro; às fraudes em 

procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de verbas públicas e pagamentos 

indevidos em projetos de infraestrutura rodoviária do DNIT do Ceará; ao peculato-

desvio na obra da BR 316/MA; e à licitação das obras do PAC Favelas; (xvi) assim, não 

se pode concluir que o acusado agiu com a intenção de encobrir a origem ilícita dos 

valores, muito menos com o intuito de reinserir na economia valores ilícitos com 

aparência de licitude; (xvii) portanto, se crime houve, não foi aquele previsto no artigo 
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1º, incisos V e VII da Lei nº 9.613/98, mas, no máximo, o delito do artigo 299 do 

Código Penal, em relação aos contratos e às notas fiscais falsas referentes a serviços 

que, conforme confessado pelo Peticionário e inclusive descrito na denúncia, jamais 

foram prestados. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de LUIZ HENRIQUE CUNHA 

CARNEIRO às fls. 12462/12529, em que pretende seja absolvido, e subsidiariamente, 

a aplicação da pena no mínimo legal e a não aplicação da causa de aumento da lavagem 

de capitais. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a prova testemunhal produzida 

demonstrou que não era possível ao acusado verificar se as empresas que recebiam os 

pagamentos haviam, de fato, realizado os serviços; (ii) a instrução não deixa dúvidas 

quanto ausência de autoria ou participação do acusado no esquema criminoso; (iii) ficou 

demonstrado que o setor gerenciado pelo requerente não tinha o poder de autorizar as 

antecipações de pagamento, cuja atribuição cabia ao departamento de contas a pagar; 

(iv) acusação não conseguiu demonstrar o elemento subjetivo das condutas típicas; (v) 

não foi atribuída ao acusado a participação na celebração dos supostos cinco contratos 

fraudulentos, que teriam antecedido a lavagem de capitais; (vi) ademais, o acusado foi 

contratado para trabalhar na DELTA quando todos os contratos apontados na denúncia 

como fraudulentos já haviam sido celebrados; (vii) ausente o dolo em razão da ausência 

de cognição quanto à natureza das empresas de fachada; (viii) ao contrário do que 

afirmou a acusação, a prova documental constante dos autos demonstra que as empresas 

consideradas de fachada, à época dos pagamentos, não eram consideradas inaptas; (ix) a 

acusação não foi capaz de apontar a suposta caracterização dos elementos necessários 

ao delito de quadrilha e tampouco o elemento subjetivo especial previsto no tipo legal; 

(x) em relação a dosimetria da pena, deve ser afastada a causa de aumento da lavagem, a 

uma porque à época a figura jurídica da organização criminosa ainda não havia sido 

tipificada no ordenamento jurídico brasileiro (se não pode a figura da organização 

criminosa ser reconhecida como crime antecedente do delito de lavagem de capitais, 

tampouco poderia ser como causa especial de aumento de pena), a duas pela não 

ocorrência da habitualidade na lavagem de capitais; (xi) deve ser reconhecido o instituto 

do crime continuado. 
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Alegações finais apresentadas pela defesa de MARÍLIA PINTO 

RIBEIRO e HUMBERTO SOARES DE MELLO às fls. 12537/12563, em que 

pretende, preliminarmente, seja reconhecida a inépcia formal da denúncia em relação a 

ambas as imputações dirigidas aos acusados, nos termos do artigo 395, I, do CPP e, no 

mérito, a absolvição das imputações de lavagem de dinheiro e de quadrilha, conforme 

requerido, inclusive, pelo MPF. Para tanto, sustenta, em síntese que: (i) a denúncia é 

inepta, uma vez que não houve a descrição individualizada das condutas dos réus e, 

tampouco, do elemento subjetivo do tipo, o que compromete o exercício da ampla 

defesa; (ii) em relação ao mérito, a absolvição é medida que se impõe, ante a ausência 

de provas de que teriam eles concorrido para os crimes que lhes haviam sido imputados; 

(iii) além disso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os ora acusados 

efetivamente não participaram do suposto esquema de lavagem de dinheiro aventado na 

denúncia; (iv) de igual modo, no que respeita a quadrilha, inexistem nos autos 

elementos mínimos que apontem o envolvimento dos acusados em práticas criminosas; 

(v) a acusação não demonstrou o efetivo vínculo associativo entre os denunciados com a 

finalidade de cometer crimes e tampouco os elementos de permanência e estabilidade 

necessários para a conformação do crime de quadrilha. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ANDRÉ MACHADO 

FERREIRA às fls. 12564/12650, em que pretende, preliminarmente, (i) seja 

reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pelo 

cerceamento do direito de defesa do PETICIONÁRIO, com a anulação do processo nos 

termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal; (ii) Seja reconhecida a 

ilicitude de todos os áudios atinentes à Operação Vegas, nos termos dos artigos 5º, LVI, 

da Constituição da República, e 157, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, 

requer-se, com fulcro no art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição da República, seja 

reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados após a r. decisão de fls. 

4480/4491, determinando-se a imediata juntada das r. decisões judiciais de quebra de 

sigilo telefônico, renovando-se, com isso, a instrução processual; (iii) Seja devolvido o 

prazo para Resposta à Acusação, com fulcro no art. 5º, incisos LIV e LV da 

Constituição da República, no art. 8º, item 2, c e d, do Pacto de São José da Costa Rica, 
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na forma do art. 396 c/c art. 396-A, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista 

ter sido apresentada sem acesso à todos os elementos de prova existentes, e 

consequentemente, seja declarada a nulidade de todo os atos praticados após a r. decisão 

de fls. 5457/5458. Subsidiariamente, na hipótese de não ser deferida a renovação do 

prazo para Resposta à Acusação, o que se admite apenas por argumentar, requer-se, 

ainda seja renovada a instrução processual, pois realizada sem pleno conhecimento da 

prova existente nos autos. No mérito, pretende (i) seja absolvido das imputações que lhe 

foram feitas em razão da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal; (ii) seja absolvido da prática do crime de lavagem de ativos, 

em razão da ausência de provas da ocorrência das infrações antecedentes da lavagem de 

dinheiro nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal; (iii) seja 

absolvido da prática do crime de lavagem de ativos que tenha como antecedente os fatos 

relacionados às obras do PAC Favelas em atenção aos princípios do devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal) e nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (iv) seja 

absolvido da prática do crime de lavagem de ativos que tenha como antecedente a 

suposta organização criminosa, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal; (v) seja absolvido da prática do crime de lavagem de ativos pela 

ausência de vínculo entre o crime antecedente e a lavagem, nos termos do artigo 386, 

incisos II e IV, do Código de Processo Penal; (vi) seja absolvido da prática do crime de 

lavagem de ativos, pela ausência do elemento subjetivo, nos termos do artigo 386, 

incisos III, do Código de Processo Penal; (vii) seja absolvido da prática do crime de 

quadrilha pela ausência dos elementos do tipo, nos termos do artigo 386, incisos III, do 

Código de Processo Penal; (viii) seja absolvido da prática do crime de quadrilha e de 

lavagem de ativos em razão da existência de provas de que não participou dos fatos 

narrados na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo 

Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, bem como o 

reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor 

importância, prevista no artigo 29, § 1º, do CP e a inaplicabilidade da majorante do 

crime de lavagem de ativos, prevista no § 4º do artigo 1º da Lei Federal nº 9613/98. 
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Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a única conduta criminosa atribuída 

ao acusado, Diretor Regional da DELTA em São Paulo no período dos fatos, foi ter 

apresentado ADIR ASSAD a representantes da DELTA, fato este que não tem qualquer 

relevância penal, conforme esclarecido na fase instrutória, sobretudo no interrogatório 

prestado por ADIR ASSAD, ocasião em que negou que o ora acusado teria lhe 

apresentado como alguém que poderia produzir caixa 2; (ii) o acusado ocupou o cargo 

de Diretor Regional de São Paulo por apenas 3 meses, uma vez que em 18 de fevereiro 

de 2009 sua saída já havia sido comunicada, ocorrendo formalmente em 6 de março do 

mesmo ano; (iii) houve cerceamento de defesa pelo não conhecimento da condição de 

colaborador de ADIR ASSAD à época do seu interrogatório, deixando a defesa, 

portanto, de explorar a condição do colaborador no seu interrogatório, bem como obter 

as provas possíveis de serem produzidas; (iv) a ilicitude das interceptações telefônicas 

pela ausência de documentos que demonstrem a regularidade na obtenção da prova, 

sobretudo das decisões que autorizaram a referida cautelar; (v) a violação à ampla 

defesa diante do prazo desarrazoado para análise do material probatório, uma vez que os 

documentos referentes a Operação Vegas e Monte Carlo foram acostados aos autos 

poucos dias antes do início da instrução probatória; (vi) em relação a imputação do 

delito de lavagem de dinheiro, o acusado jamais tomou conhecimento das atividades 

paralelas desenvolvidas pelo corréu ADIR ASSAD; (vii) o órgão acusatório não logrou 

comprovar a prática dos crimes antecedentes e tampouco de que o acusado tinha 

consciência de sua ocorrência; (viii) apenas indícios da ocorrência dos crimes 

antecedentes não são suficientes para embasar uma condenação por lavagem de 

dinheiro, devendo ocorrer a comprovação de sua existência, o que não aconteceu no 

presente caso; (viii) ressalta que, nas alegações finais o MPF deixou de indicar a 

“despoluição das praias do município de Iguaba Grande/Rj” como crime antecedente e 

incluiu a licitação das obras do PAC Favelas ocorrida no ano de 2008, sendo certo que 

tal mudança implica em vulneração ao contraditório e à ampla defesa; (ix) ainda que 

assim não fosse, tal fato não pode ser admitido como delito antecedente, uma vez que 

apresentadas somente provas indiciárias, quais sejam, as declarações dos colaboradores 

e, além disso, não estava no âmbito de atuação do ora acusado; (x) quanto a imputação 
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do crime de lavagem de dinheiro oriundos de crimes praticados por organização 

criminosa também não pode prosperar, tendo em vista a ausência de conceito legal de 

“organização criminosa” à época dos fatos; (xi) ausência de relação dos valores 

percebidos com a infração penal antecedente e  suposta lavagem de dinheiro; (xii) além 

disso, os valores que foram atribuídos pela denúncia à Regional de São Paulo como 

tendo sido direcionados a empresas de fachada foram todos estornados pela matriz, 

conforme demonstram os interrogatórios do acusado e de HERALDO PUCCINI e 

documentação acostada aos autos (fls. 8317/8147 e 8140/8141); (xiii) ausência de 

comprovação do elemento subjetivo do tipo de lavagem de capitais, bem como dos 

requisitos objetivos e subjetivos necessários a caracterização do delito de quadrilha; 

(xiv) não há provas de participação do acusado em nenhum dos crimes que lhe foram 

imputados, sendo certo que, conforme diversos depoimentos confirmaram no curso da 

instrução processual, havia na empresa uma separação bem delimitada acerca da 

atuação da Matriz e das Diretorias Regionais: estas não possuíam independência de 

atuação, mas apenas autonomia para agir, sempre pautadas nos limites e diretrizes 

previamente estabelecidos por aquela. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de HERALDO PUCCINI 

NETO às fls. 12653/12729, com juntada de documentos às fls.12730/12801, em que 

pretende, preliminarmente (i) a reabertura da instrução processual, para que seja 

realizada a necessária acareação entre ADIR ASSAD e o acusado, nos termos do artigo 

402, do Código de Processo Penal, sob pena de futura nulidade processual, na forma do 

artigo 564, IV, do CPP, (b) o reconhecimento da nulidade do processo (artigo 564, III, 

b, do Código de Processo Penal), porquanto carece de laudo pericial a examinar os 

vestígios desprendidos dos delitos, como exigido pelos artigos 158 e 159, do Código de 

Processo Penal, com a consequente reabertura da instrução para que se dê a produção de 

tal prova. No mérito, pretende seja absolvido das imputações de lavagem de dinheiro e 

de quadrilha  

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal e a 

inaplicabilidade da majorante do crime de lavagem de ativos, prevista no § 4º do artigo 

1º da Lei Federal nº 9613/98. 
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Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) o ora acusado foi inserido no 

contexto acusatório tão somente em razão de exercer o cargo de Diretor Regional da 

DELTA em São Paulo, entre 06/03/2009 e25/03/2012, sem que haja qualquer elemento 

que comprove sua participação nos fatos que lhe foram imputados; (ii) a denúncia 

sequer descreveu quais condutas o acusado teria praticado que justificassem a 

imputação dos delitos de lavagem e de quadrilha; (iii) não há nos autos provas 

suficientes para embasar uma condenação; (iv) restou demonstrado que, apesar de ter 

exercido o cargo de Diretor da região, ele não era responsável pela supervisão dos 

custos das obras, mas apenas dos centros de custos administrativos; (v) além de não ter 

responsabilidade pelos centros de custos das obras, o acusado declarou ter solicitado a 

exclusão de diversos lançamentos equivocados no centro de custo do escritório que 

dirigia na época dos fatos. No entanto, a afirmação de que o acusado não repassou 

valores ilícitos para empresas fantasmas somente poderia ser comprovada por meio de 

realização de perícia contábil, a qual foi indeferida pelo Juízo, em violação à ampla 

defesa e ao contraditório; (vi) o órgão acusatório não logrou comprovar a prática dos 

crimes antecedentes e tampouco de que o acusado tinha consciência de sua ocorrência; 

(viii) apenas indícios da ocorrência dos crimes antecedentes não são suficientes para 

embasar uma condenação por lavagem de dinheiro, devendo ocorrer a comprovação de 

sua existência, o que não aconteceu no presente caso; (viii) ressalta que, nas alegações 

finais o MPF deixou de indicar a “despoluição das praias do município de Iguaba 

Grande/Rj” como crime antecedente e incluiu a licitação das obras do PAC Favelas 

ocorrida no ano de 2008, sendo certo que tal mudança implica em vulneração ao 

contraditório e à ampla defesa; (ix) ainda que assim não fosse, tal fato não pode ser 

admitido como delito antecedente, uma vez que apresentadas somente provas 

indiciárias, quais sejam, as declarações dos colaboradores e, além disso, não estava no 

âmbito de atuação do ora acusado e antes do período em que assumiu a Diretoria de São 

Paulo; (x) quanto a imputação do crime de lavagem de dinheiro oriundos de crimes 

praticados por organização criminosa também não pode prosperar, tendo em vista a 

ausência de conceito legal de “organização criminosa” à época dos fatos; (xii) além 

disso, os valores que foram atribuídos pela denúncia à Regional de São Paulo como 
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tendo sido direcionados a empresas de fachada foram todos estornados pela matriz, seja 

porque se referiam a despesas que deveriam ter sido alocadas em centros de custo de 

obras, seja porque foram lançados de forma equivocada, conforme demonstra o 

interrogatório do acusado, documentação acostada aos autos (fls. 8137/8191 e 

8140/8141) e o laudo pericial contábil elaborado por empresa especializada e anexado a 

presente; (xiii) ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo de lavagem de 

capitais, bem como dos requisitos objetivos e subjetivos necessários a caracterização do 

delito de quadrilha; (xiv) em relação a dosimetria da pena, deve ser afastada a causa de 

aumento da lavagem, a uma porque à época a figura jurídica da organização criminosa 

ainda não havia sido tipificada no ordenamento jurídico brasileiro (se não pode a figura 

da organização criminosa ser reconhecida como crime antecedente do delito de lavagem 

de capitais, tampouco poderia ser como causa especial de aumento de pena), a duas pela 

não ocorrência da habitualidade na lavagem de capitais; (xi) deve ser reconhecido o 

instituto do crime continuado. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de DENISE SALVIANO 

RIBEIRO às fls. 12802/12816, com juntada de documentos às fls.12817/13047, em que 

pretende, preliminarmente, a declaração da ilicitude da prova carreada aos autos, 

sobretudo as produzidas nas operações Monte Carlo e Vegas, pois advindas de 

interceptações havidas sem autorização judicial e de forma ilegal e também porque 

originadas em procedimento e processo dos quais a acusada não participou, assim como 

a prova produzida na operação Lava Jato e oriunda das delações premiadas, tendo em 

vista que não se referem a DELTA e tampouco a regional a qual a acusada era 

vinculada, referindo-se tão somente a ANDRADE GUTIERREZ. No mérito, pugna pela 

sua absolvição, ante a ausência de provas da prática dos crimes que lhe foram 

imputados. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) não há provas da existência dos 

crimes antecedentes e ainda que efetivamente comprovado, não há provas de que os 

mesmos recursos foram os destinados aos pagamentos alegados como ilícitos nesses 

autos, pena de impossibilitar a proclamação da lavagem de capitais; (ii) ser inepta a 

denúncia, uma vez que não houve a individualização da conduta praticada pela acusada; 

(iii) não foram demonstrados os requisitos objetivos e subjetivos que caracterizam o 
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delito de quadrilha; (iv) a organização criminosa passou a ser tipificada com a lei 

12850/2013, após os fatos descritos na denúncia; (v) ausência de justa causa para 

embasar a presente ação penal; (vi) a acusada jamais exerceu o cargo indicado na 

denúncia, de modo que os pagamentos a fornecedores ou prestadores de serviços 

contratados pelos centros de curso das obras externas ao escritório da sede regional e 

decorrentes de contratos públicos não eram sua responsabilidade; (vii) “verifica-se que 

todas as condutas da ré sempre foram realizadas em atendimento às obrigações que lhe 

eram impostas em decorrência da função exercida, não se tratando de condutas ilícitas. 

Noutro viés, se ilicitudes haviam em procedimentos que lhe fugiam à competência e 

conhecimento, não há como incriminá-la pelo fato ou ato praticado”; (viii) a acusação 

não demonstrar comprovar as alegações feitas. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de RODRIGO MORAL DALL 

AGNOL às fls. 13048/13101, com juntada de documentos às fls.13102/13409, em que 

pretende, preliminarmente, (i) a concessão de ordem de habeas corpus ex officio para 

trancar a presente ação penal em relação ao acusado, reconhecendo-se a inépcia da peça 

acusatória, em descompasso com as mínimas exigências do Art. 41 do CPP ou, 

alternativamente, a ausência do pressuposto processual penal da justa causa, nos termos 

do Art. 395, III do CPP e/ou, a rejeição da inicial acusatória; (ii) o reconhecimento da 

ilicitude dos elementos de convicção amealhados, em particular das interceptações 

telefônica e tudo quanto daí derivado, com a o respectivo desentranhamento dos autos. 

No mérito, pugna (i) no tocante à imputação de lavagem de dinheiro, seja proferida 

sentença absolutória de Rodrigo Moral, na forma do art. 386, inciso III ou V do Código 

de Processo Penal; notadamente pela evidente atipicidade (inciso III) ou, ainda, pela 

ausência de prova suficiente para condenação; (ii) relativamente ao crime de quadrilha, 

que seja absolvido, nos termos do art. 386 inciso IV do Código de Processo Penal, 

porquanto não provada a adesão do acusado em contexto material da hipótese prevista 

pelo art. 288 do Código Penal; e, por fim (iii) aplicação da pena base no mínimo legal e 

a substituição por restritiva de direitos (art. 44 do CP). 

Alegações finais apresentadas pela defesa de SONIA MARIZA BRANCO 

e SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ às fls. 13410/13466, em que pugnam pela 
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absolvição e, subsidiariamente, para que (i) não seja decretado o perdimento de bens ou 

equivalente bloqueados e (ii) seja reduzida a pena na fração máxima prevista no artigo 

65, II, alínea “d” do CP. Para tanto, sustentam, em síntese, que (i) a denúncia é inepta 

uma vez que não descreve as condutas típicas atribuíveis as condutas das acusadas em 

violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; (ii) além 

disso, não há a descrição dos crimes antecedentes a lavagem de dinheiro; (iii) em 

relação ao delito de quadrilha verifica- se que a exordial acusatória descreve a 

existência de uma suposta organização criminosa e não a existência de quadrilha; (iv) a 

competência para processar e julgar a presente ação penal é da Justiça Federal de São 

Paulo, uma vez que as empresas comandadas por ADIR ASSAD e MARCELO 

ABBUD atuavam e eram todas sediadas em São Paulo, tendo, portanto, os crimes de 

lavagem de dinheiro se consumado em território paulista; (v) a existência de 

litispendência entre a presente ação penal e as ações penais nºs 5012331-

04.2015.4.04.7000 e 0106644-36.2016.4.02.5101, nas quais foi imputado a acusada 

SONIA BRANCO o delito de quadrilha em razão dos mesmos fatos narrados na 

presente ação penal, razão pela qual deve ser rejeitada a denúncia; (vi) a atipicidade do 

delito de lavagem de dinheiro por ausência de descrição dos crimes antecedentes; (vii) 

quanto a imputação do crime de lavagem de dinheiro oriundos de crimes praticados por 

organização criminosa também não pode prosperar, tendo em vista a ausência de 

conceito legal de “organização criminosa” à época dos fatos; (viii) além disso, deve ser 

reconhecida a atipicidade do delito de lavagem de dinheiro em razão da ausência da 

elementar do tipo apta a configurar a tipicidade da conduta supostamente praticada pelas 

acusadas, porquanto não há indicação clara e definida nos autos de quais dinheiros 

efetivamente foram destinados para o pagamento de propina e quais apenas serviram a 

pagamentos corriqueiros e não contabilizados pela Delta; (ix) ressaltam que os valores 

recebidos pelas empresas fantasmas eram lícitos, originários da própria Administração 

Pública e contabilizados no caixa regular da DELTA e que eram recebidos para geração 

de caixa 2 da DELTA, sem que as acusadas tivessem conhecimento em que seriam 

usados esses valores; (x) atipicidade do delito de lavagem de dinheiro por ausência de 

comprovação do dolo das acusadas na condutas a elas imputadas; (xi) ainda que se 
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admita que as acusadas tiveram alguma participação nos fatos narrados na denúncia , 

agiram em evidente erro de tipo, figura prevista no artigo 20 do CP; (xii) em relação ao 

crime de quadrilha, a acusação não logrou demonstrar a presença dos elementos 

objetivos e subjetivos necessários a sua caracterização; (xiii) por fim, é inadmissível a 

punição, em concurso material, do crime de quadrilha, com o crime efetivamente 

praticado pelos “membros” da tal organização, no caso a lavagem de dinheiro, com 

incidência da majorante prevista no § 4º do art. 1º, da Lei nº 9.613/98, sob pena da 

ocorrência de bis in idem; (xiv) ainda que assim não fosse, deve-se afastar a incidência 

da majorante prevista no § 4º da Lei nº 9.613/98, eis que à época dos fatos não havia 

sido tipificado o delito de organização criminosa. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA às fls. 13467/13475, em que pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386, 

VII, do CPP. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) ausência de dolo e dos requisitos 

do crime de quadrilha ou bando; (ii) o acusado era apenas funcionário do corréu 

CARLOS AUGUSTO, de modo que cuidava das finanças sem que tivesse 

conhecimento da proveniência ou do destino ilícito das verbas; (iii) assim, não há nos 

autos provas de que o ora acusado tenha se associado de forma estável aos corréus com 

a intenção de praticar crimes; (iv) além disso, em relação ao delito de lavagem de 

dinheiro também não há nos autos provas acerca do dolo do acusado na prática da 

conduta a ele imputada na exordial acusatória. 

Alegações finais apresentadas pela defesa de FERNANDO ANTÔNIO 

CAVENDISH SOARES, às fls. 13476/13584, em que sustenta, em síntese (i) que o 

acusado manifestou seu arrependimento, afirmou o desejo de colaborar com a Justiça e 

abdicou de seu direito ao silêncio, tendo confessado que a DELTA se utilizou de 

serviços ilícitos prestados pelos corréus, assim como atestou ter havido compromisso de 

pagamento ao ex-governador Sérgio Cabral, quanto ao contrato celebrado entre a 

DELTA e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para a reforma do estádio do 

Maracanã; (ii) em seu interrogatório restou evidenciada a motivação para a transferência 

de valores às empresas de fachada dos corréus ADIR ASSAD e CARLOS AUGUSTO 

DE ALMEIDA RAMOS, qual seja, a necessidade de geração de recursos para 
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pagamentos a pequenos fornecedores que não tinham capacidade para gerar notas 

fiscais e necessitavam receber em espécie; (iii) a ilicitude das interceptações telefônicas 

pela ausência de documentos que demonstrem a regularidade na obtenção da prova; (iv) 

a análise de decisão, que, ao mesmo tempo, autoriza, delimita, ou renova o prazo de 

interceptação telefônica, é indispensável, pois somente a partir dela se pode examinar a 

legalidade da produção da prova e, por consequência, a validade do seu conteúdo; (v) 

assim, a inexistência das decisões judiciais, que constituem exigência legal para a 

medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, per se, implicam a ilicitude de todo o 

conteúdo das interceptações, que não podem, portanto, servir de prova no âmbito desse 

processo-crime; (vi) a existência de cerceamento de defesa em razão do início da 

instrução criminal sem a disponibilização à defesa da integralidade da prova; (vii) a 

existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas na 

fase do artigo 402 do CPP; (viii) em relação ao delito de lavagem de dinheiro não foi 

demonstrado o dolo em ocultar os valores percebidos pela DELTA do Poder Público e 

transferidos às supostas empresas de fachada; (ix) restou demonstrado que que as 

empresas de fachada dos corréus ADIR ASSAD e CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS foram utilizadas para, tão somente, a geração de valores em 

espécie para pagamentos a diversos prestadores de serviços informais, sendo certo que a 

mera intenção de gerar valores em espécie não revela o elemento volitivo voltado à 

reciclagem da aparência ilícita destes; (x) a atipicidade material do delito de lavagem de 

capitais diante da ausência de valores com aparência “suja”, uma vez que todos os 

pagamentos recebidos da administração pública em razão dos contratos firmados com a 

DELTA tinham aparência de lícitos; (xi) a atipicidade da lavagem de capitais oriundos 

do crime antecedente que tramitou na 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia em razão 

da absolvição do acusado pela inexistência de crime pelo E. TRF da 2ª Região; (xii) a 

impropriedade da imputação de lavagem de capitais oriundos de crimes praticados por 

organização criminosa, diante da ausência do conceito legal de “organização criminosa” 

à época dos fatos; (xiii) sobre o ponto, afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal defende a inaplicabilidade do inciso que tipifica a lavagem de capitais oriundos 

de crime praticado por organização criminosa para fatos anteriores à Lei 12.850/13; 
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(xiv) a impropriedade da imputação de lavagem de capitais pela ausência de 

acessoriedade material entre a lavagem de capitais e os crimes antecedentes narrados na 

denúncia; (xv) isso porque, a acusação não logrou estabelecer um nexo entre os valores 

ilícitos gerados pelo crime antecedente e a ação de ocultação destes, nem sequer 

descreveu a quantia enviada à DELTA, a mais, em razão de tais contratos, supostamente 

celebrados de maneira ilícita; (xvi) caso se admita presentes os requisitos para a 

caracterização do crime de lavagem de capitais, a imputação deve ser restrita apenas ao 

crime antecedente referente a reforma do Maracanã, em relação a qual o ora acusado 

confessou o pagamento de propina ao ex governador Sérgio Cabral; (xvii) assim, o 

suposto nexo entre crime antecedente e a ocultação ou dissimulação dos proveitos deste 

limita-se, de maneira temporal e lógica, ao período referente ao recebimento das verbas 

do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em razão do contrato relacionado à reforma do 

aludido estádio, devendo ser o montante lavado em decorrência do repasse de propina 

proporcional aos 5% recebidos pela DELTA em razão do aludido contrato com o Poder 

Público; (xviii) em relação ao crime de quadrilha, deve ser reconhecida a sua atipicidade 

pela ausência do elemento subjetivo especial previsto no tipo penal; (xix) em relação a 

dosimetria da pena, deve a reprimenda ser aplicada no mínimo legal, ante a ausência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado previstas no artigo 59 do CP; (xx) na 

segunda fase da dosimetria da pena, as atenuantes devem ser aplicadas ainda que a 

reprimenda fique aquém do mínimo legal; (xxi) devem ser aplicadas as atenuantes da 

confissão (art. 65, III, d, do CP) e a referente a reparação do dano antes do julgamento 

(art. 65, III, b do CP c/c art. 1 § 5 da lei Nº 9.613); (xxii) ressalta que para a obtenção da 

benesse legal, basta que a restauração do dano seja realizada antes da sentença; (xxiii) 

afirma que no caso ora examinado, a DELTA, empresa na qual o REQUERENTE 

ostenta qualidade de acionista majoritário, requereu, nos autos da medida cautelar de 

sequestro n.º 0506172-67.2016.4.02.510183, a disponibilização de recebíveis, 

objetivando eventual reparação de danos causados à Administração Pública; (xxiv) 

ressalta que a diminuição de pena prevista em razão da colaboração efetiva com o 

processo não traz implicações ao reconhecimento da circunstância atenuante, de que 

trata o artigo 65, III, d, do Código Penal; (xxv) deve ser afastada a majorante da 
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lavagem de capitais, seja em razão da prática delitiva habitual, seja pela ausência de 

tipificação da organização criminosa à época dos fatos, seja pela não ocorrência da 

habitualidade na lavagem de capitais; (xxvi) apesar de atribuir diversos atos de lavagem 

de capitais ao acusado, considerando típicos todos os pagamentos efetuados pela 

DELTA a empresas fictícias relacionadas aos demais denunciados em um período de 

tempo determinado, o I. Parquet Federal insere todas as movimentações no mesmo 

contexto fático, devendo ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva; (xxvii) no 

caso dos autos, foram atendidas as condições previstas em lei para o reconhecimento da 

colaboração voluntária por parte do acusado, o qual se empenhou em contribuir para o 

alcance da verdade, fornecendo informações não apenas sobre os delitos processados 

nos autos, mas sobre outros crimes de interesse das Autoridades Públicas, além de 

indicar novos agentes e explicitar o destino do dinheiro envolvido nos ilícitos penais; 

(xxix) não há necessidade de anuência ministerial para a caracterização da colaboração 

voluntária do REQUERENTE, que se trata de um direito subjetivo de todo réu que se 

propõem a contribuir para o alcance da verdade real, nos termos dos artigos 13 e 14, da 

Lei 9807/99 e do artigo 1º, §5º, da Lei 9613/98; (xxx) assim, pretende, em atenção aos 

artigos 13 e 14, da Lei 9.807/1999, artigo 1º, §5º, da Lei 9.613/98, e artigo 59, do 

Código Penal, lhe seja concedido o perdão judicial, com sua consequente absolvição, 

nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal; (xxxi) subsidiariamente, 

requer lhe seja concedida a redução de pena no patamar de 2/3, ou em valor superior e, 

por fim (xxxii) caso seja estabelecida pena privativa de liberdade que implique em 

regime inicial fechado, requer seja alterada a forma de cumprimento, para regime aberto 

na forma prevista no art. 1 § 5º da Lei 9.613, ou, eventualmente, reclusão domiciliar, em 

observância ao artigo 33, do Código Penal c/c 1º, III, da Constituição da República e, 

por analogia, ao artigo 117, III, da Lei de Execução Penal. 

Às fls. 13640/13646, manifestação da defesa de ALUÍZIO ALVES DE 

SOUSA, em que confessa a prática de atividades ilícitas e anexa comprovante de 

depósito judicial no montante de R$ 1.000.000,00. 
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Às fls. 13648/13653, manifestação da defesa de CLÁUDIA MARIA DE 

ANDRADE SALGADO, em que ratifica seu arrependimento pessoal e requer a juntada 

de comprovante de depósito no valor de R$ 250.000,00, pugnando pela sua absolvição e 

aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 1º, § 5º da Lei 9613/98. 

Às fls. 13654/13662, manifestação da defesa de CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO, em que ratifica seu arrependimento pessoal e requer a juntada de 

comprovante de depósito no valor de R$ 2.00.000,00, pugnando pela sua absolvição e 

aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 1º, § 5º da Lei 9613/98. 

Às fls. 13663/13665, manifestação da defesa de PAULO MERÍADE 

DUARTE, em que reitera o pedido de absolvição feito em suas alegações finais. 

Às fls. 13667/13668, manifestação da defesa de ANDRE MACHADO 

FERREIRA e HERALDO PUCCINI NETO, em que reitera o pedido de absolvição 

feito em suas alegações finais. 

Às fls. 13669/13675, manifestação da defesa de CLÁUDIO DIAS ABREU 

em que reitera o pedido de absolvição feito em suas alegações finais. 

É o relatório. DECIDO. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre contextualizar, brevemente, os fatos criminosos 

imputados aos réus, conforme descrito na inicial acusatória. 

 

O inquérito policial nº 409/2012 – DELEFIN/RJ, que deu origem a presente 

ação penal, foi instaurado em decorrência dos desdobramentos das investigações das 

Operações VEGAS e MONTE CARLO. 

 

Conforme narrado na exordial acusatória, foi apurado na Operação MONTE 

CARLO que grande parte dos recursos depositados nas contas das empresas 

supostamente de fachada comandadas por CARLINHOS CACHOEIRA eram 

provenientes da empresa DELTA CONSTRUÇÕES SA. 
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Tal esquema de ocultação e dissimulação da origem, natureza e 

movimentação de valores provenientes de esquemas de corrupção em obras públicas 

começou a ser desvendado na Operação VEGAS, tendo sido melhor identificado na 

operação MONTE CARLO e elucidado pela presente operação SAQUEADOR, cujos 

elementos de prova foram compartilhados com a operação LAVA JATO em 2015.  

 

De acordo com a denúncia, a corroborar a existência do referido esquema de 

dissimulação/ocultação de valores, a colaboração/delação premiada dos prepostos da 

empresa ANDRADE GUTIERREZ, investigados no âmbito dos fatos apurados na 

operação LAVA JATO demonstrou que a DELTA era uma empresa voltada 

fundamentalmente a esquemas de corrupção em obras públicas, sobretudo no Rio de 

Janeiro com o apadrinhamento do ex-Governador Sérgio Cabral. Além disso, o 

conteúdo das referidas colaborações/delações demonstram que os denunciados ASSAD 

e ABBUD e suas supostas empresas fantasmas tinham como finalidade única e 

exclusivamente a prestação de serviço de lavagem de dinheiro, proporcionando dinheiro 

sacado em espécie para pagamento de propina a agentes públicos. 

 

Segundo a exordial acusatória, a partir do resultado das operações MONTE 

CARLO e VEGAS, aliada a delação da ANDRADE GUTIERREZ, foi possível 

identificar uma grande quadrilha composta por três núcleos liderados por FERNANDO 

ANTONIO CAVENDISH SOARES, ADIR ASSAD e MARCELO JOSÉ ABBUD e 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo “CARLINHOS CACHOEIRA”. 

 

Cada um desses núcleos tinha a participação de outros tantos denunciados 

os quais, associados de maneira habitual e permanente, teriam praticado diversos crimes 

contra a Administração Pública, ocasionando prejuízo milionário aos cofres públicos. 

 

Diante de tal quadro descrito na denúncia, o órgão acusatório afirma que os 

denunciados associaram-se em quadrilha com o fim de efetuar, habitualmente, entre 
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2007 e 2012, diversas operações de dissimulação da natureza e movimentação de 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a Administração 

Pública, no total de R$ 370.400.702,17 para, posteriormente, serem sacados em espécie, 

possibilitando o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, razão pela qual 

lhes foram imputadas as condutas previstas nos artigos 288 do CP (redação original) e 

do artigo 1º, V e VII, com o aumento da pena prevista no §4º da Lei 9613/98 (redação 

original) em concurso material (artigo 69 do CP). 

 

O MPF descreve como crimes antecedentes do delito de lavagem de 

dinheiro, crimes praticados contra a Administração Pública, ressaltando ainda que tais 

delitos foram praticados por organização criminosa. Eis os crimes praticados contra 

Administração Pública descritos pelo MPF na denúncia: 

 

1. Licitação das obras de reforma do Maracanã; 

2. Desvio de recursos público federais – despoluição de praias – iguaba 

grande/RJ – 1999 (posteriormente excluído deste rol, ante o trânsito em 

julgado de decisão absolutória em outro feito); 

3. Dispensa indevida de licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk 

no Rio de Janeiro; 

4. Fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de 

verbas públicas e pagamentos indevidos em projetos de infraestrutura 

rodoviária do DNIT no Ceará; 

5. Peculato-desvio na obra da BR 316/MA; 

 

Em razão das condutas imputadas, o MPF também requereu, uma vez 

confirmadas as imputações, a decretação do perdimento do produto e proveito dos 

crimes, ou do seu equivalente, assim como a fixação do valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, correspondente a duas vezes o prejuízo de R$ 370.400.702,17 (trezentos e setenta 

milhões, quatrocentos mil, setecentos e dois reais e dezessete centavos). 
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Feitas essas breves considerações, passo à análise das preliminares arguidas 

pelas partes, e, em seguida, das imputações. 

 

II.1. ALEGAÇÕES PRELIMINARES 

 

Da competência deste magistrado para processamento e julgamento da 

presente ação penal 

 

Antes mesmo de começar a enfrentar as preliminares arguidas pelas partes, 

faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos acerca da competência deste magistrado 

para o processamento e julgamento do presente feito. 

 

Em decisão de fls. 13694/13695, firmei a minha competência para esta ação 

penal e, consequentemente, para todos os demais procedimentos a ela conexos, 

inclusive para as outras operações dela decorrentes, ante as resoluções do Conselho da 

Justiça Federal e deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região que disciplinam a 

divisão dos processos entre os juízes titular e substituto, uma vez que no dia 16/04/2018 

foi lotada nesta 7ª Vara Federal Criminal a Juíza Federal Substituta Dra. Caroline Vieira 

Figueiredo. 

 

Conforme consignei na referida decisão “A presente ação penal, de nº 

0057817-33.2012.4.02.5101, distribuída a esta Vara Criminal por sorteio automático, 

seria, em tese, de atribuição do juiz substituto em virtude do final ímpar. Todavia, a 

regra administrativa de divisão de trabalho não prevalece sobre o princípio da 

identidade física do juiz, enunciado expressamente na lei (art. 399, § 2º, do Código de 

Processo Penal). 

Isso porque o magistrado que colheu as provas é, obviamente, o mais 

capacitado para analisar o mérito da causa e proferir a sentença. É o que determina 

expressamente o comando legal referido. 
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Este juiz titular presidiu toda a instrução desta ação penal, cuja última 

audiência ocorreu no dia 24/08/2017. Também a fase de diligências, prevista no art. 

402 do CPP, se encerrou antes da lotação da referida juíza substituta para esta Vara 

Federal.” 

 

Ressalte-se que o i. Desembargador Federal Abel Gomes, em ofício 

encaminhado a MM Juíza Federal Substituta Caroline Vieira Figueiredo (Ofício nº 

TRF2-OFI-2018/11496), encaminhado igualmente a mim com determinação de 

prosseguimento (razão pela qual fiz juntar o documento recebido de Sua Excelência o 

Desembargador Relator), no intuito de esclarecer eventuais dúvidas existentes acerca da 

competência para processamento e julgamento do presente feito, as quais foram 

suscitadas pela i. Juíza Substituta em ofício por ela encaminhado a Corregedoria 

daquela E. Corte (JFRJ-OFI-2018/03996), após fazer breves e pertinentes observações 

sobre o histórico de lotações de magistrados no Juízo da 7ª Vara Federal Criminal desde 

a distribuição da presente ação penal, destacou que, a instrução da ação penal 0057817-

33.2012.4.02.5101 (Operação Saqueador) observou estritamente a inteligência da 

Resolução Conjunta nº 01/2008 deste TRF2, bem como o disposto no art. 399, § 2º do 

CPP. 

 

Assim, reitero, apesar da inútil repetição, a minha competência para 

processamento e julgamento da presente ação penal, reportando-me à 

fundamentação já exarada às fls. 13694/13695. 

 

Da nulidade das interceptações telefônicas determinadas nas Operações 

Monte Carlo e Vegas 

 

As defesas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DIONÍSIO 

JANONI TOLOMEI, ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, CLÁUDIA MARIA DE 

ANDRADE SALGADO, GERALDO EMÍDIO ALVES, CARLOS ROBERTO 

DUQUE PACHECO, CLÁUDIO DIAS ABREU, MARÍLIA PINTO RIBEIRO, 
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HUMBERTO SOARES DE MELLO, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, DENISE 

SALVIANO RIBEIRO, RODRIGO MORAL DALL AGNOL e FERNANDO 

ANTONIO CAVENDISH foram unânimes em sustentar a ilegalidade da prova 

decorrente de interceptação telefônica autorizada nas denominadas Operação MONTE 

CARLO e VEGAS e, por consequência, as provas colhidas na Operação 

SAQUEADOR, pois derivadas daquelas. 

 

De um lado, afirmam que as interceptações telefônicas são ilícitas, pois 

baseadas em suposta denúncia anônima, bem como em razão da ausência de motivação 

das decisões judiciais que as autorizaram. Sustentam, outrossim, que houve erro de 

procedimento e consequente excesso de prazo na execução das interceptações 

telefônicas. A incompetência da Seção Judiciária Federal de Goiânia para processar e 

julgar a ação penal da operação Monte Carlo e, por conseguinte, a nulidade de todos os 

atos decisórios proferidos pela 1ª Vara da Comarca de Valparaíso de Goiás, inclusive 

das interceptações telefônicas decretadas ao longo das investigações que culminaram na 

Operação Monte Carlo. E, por fim, que não foram anexadas aos autos as decisões que 

autorizaram as interceptações telefônicas de ambas as operações, bem como das 

prorrogações requeridas. Por fim, argumentam que os vícios contidos nas Operações 

VEGAS e MONTE CARLO são insanáveis e que, portanto, macularam com nulidade 

absoluta, atingindo-se as provas derivadas. 

 

Como já consignei anteriormente, não cabe a esse Juízo rever atos judiciais 

proferidos e/ou praticados por outras autoridades em feitos estranhos a sua competência. 

Ademais, devo ressaltar que, na hipótese de alguma dessas provas vir a ser considerada 

ilegal pelo juízo competente, tal fato não enseja por si só a nulidade dos presentes autos, 

mas apenas no que toca à prova declarada nula, o que, diga-se, não ocorreu até o 

presente momento. 

 

E nem se alegue, como quer a defesa de DENISE SALVIANO RIBEIRO, a 

ilicitude da prova carreada aos autos porque originadas das operações Vegas e Monte 
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Carlo, ou seja, de procedimentos e processos dos quais a acusada não participou. Isso 

porque, desde que os elementos informativos (de investigações e inquéritos) ou mesmo 

as provas produzidas em outras ações penais sejam submetidas ao contraditório, ainda 

que em momento posterior à sua produção, é plenamente possível o compartilhamento, 

não restando caracterizada qualquer ilicitude. 

 

Dessa forma, não há que falar em violação ao artigo 5º da Lei 9296/96 e 

tampouco aos artigos 93, IX e 5º, LVI, ambos da CRFB/88, devendo ser afastada a 

presente preliminar.  

 

Da alegada fragmentariedade da prova 

 

Sustentam ainda as defesas de DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, ALUÍZIO 

ALVES DE SOUZA, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, GERALDO 

EMÍDIO ALVES, CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO que a juntada de DVD 

pelo MPF, em audiência realizada em 25 de maio de 2017, trazendo um “novo diálogo” 

que sequer constava do HD originário apresentado pelo Juízo da 11ª Vara Federal de 

Seção Judiciária de Goiânia/GO, torna evidente a fragmentariedade da prova de 

interceptação telefônica oriunda da Operação “Monte Carlo”, a qual fundamentou a 

denúncia aqui oferecida. 

 

Afirmam que tal fracionamento indevido resta comprovado em laudo 

juntado pela defesa do corréu CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, no qual 

foram comparados os 8 (oito) arquivos apresentados pelo Ministério Público Federal no 

DVD de 25/05/2017, e o disco rígido proveniente da Justiça Federal de Goiás. 

 

Não merece melhor sorte o argumento defensivo. 

 

Nota-se que mais uma vez a defesa visa desconstituir a legalidade da prova 

oriunda das interceptações telefônicas oriundas da Operação Monte Carlo. Dessa vez, 
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com o frágil argumento de que o fato de terem sido acostados aos autos parte dos 

diálogos provenientes da referida operação pelo Ministério Público em fases distintas da 

presente ação penal a tornaria nula. Nada mais absurdo. 

 

Não há que falar em nulidade da prova em razão de parte dos diálogos terem 

sido acostados aos autos em momento posterior ao oferecimento da denúncia. Ao 

contrário, a mídia contendo os diálogos ora impugnados foram acostados aos autos 

exatamente após decisão proferida por este juízo determinando que o MPF, em 

cumprimento ao seu ônus de instrução devida do processo penal, juntasse aos autos 

todas as provas utilizadas para a imputação penal, a fim de possibilitar a defesa o pleno 

exercício da ampla defesa e do contraditório. 

 

Sem mencionar que a alegação da defesa de que a juntada aos autos dos 

diálogos provenientes da operação Monte Carlo em fases distintas da presente ação 

penal constituiria vício insanável vai em sentido diametralmente oposto ao que vinha 

sustentando até o presente momento, ou seja, de que a ausência dos diálogos 

comprometeria a legalidade da prova, sendo imprescindível que o órgão acusatório 

trouxesse aos autos os diálogos faltantes, sob pena de contaminar de algum modo os 

demais diálogos constantes dos autos. 

 

Ressalto que a defesa de CARLOS DUQUE PACHECO inclusive impetrou 

habeas corpus no E. TRF da 2ª Região em razão da ausência de trechos da referida 

interceptação telefônica, o que resultaria em prejuízo presumido para o exercício da 

defesa, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, pelos membros do Primeira Turma 

Especializada do E. Tribunal, que afastada a nulidade das interceptações telefônicas, 

mesmo no caso de se constatar a ausência absoluta de juntada aos autos de um único, 

dentre os milhares de diálogos constantes dos autos e oriundos das Operações Vegas e 

Monte Carlo. 
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 Assim, por considerar que inexiste qualquer irregularidade na produção da 

prova, consistindo a alegação mera irregularidade no que respeita à juntada da prova 

emprestada de forma fracionada, não havendo qualquer prejuízo a defesa que teve 

acesso a integralidade da prova, em observância aos princípios da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, impõe-se o afastamento da presente 

preliminar. 

 

Da suposta violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal 

consubstanciada na inépcia da denúncia formulada pelo Ministério Público, a 

representar grave nulidade processual em razão do prejuízo à ampla defesa e ao 

contraditório e da ausência de justa causa para embasar a presente ação penal 

 

As defesas de AMAURI PONTALTI, DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, 

ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, 

GERALDO EMÍDIO ALVES, CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, CLÁUDIO 

DIAS ABREU, MARÍLIA PINTO RIBEIRO, HUMBERTO SOARES DE MELLO, 

DENISE SALVIANO RIBEIRO, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, SONIA 

MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ sustentam que a 

denúncia é inepta, uma vez que não individualiza a conduta atribuída a cada um dos 

réus.  

 

Além disso, afirmam que a exordial acusatória deve ser declarada 

absolutamente nula, por violação do artigo 395, III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos 

elementos probatórios oriundos da Operação Monte Carlo, que forneceram a justa causa 

para o oferecimento da presente denúncia, extinguindo-se esta ação penal, sem 

julgamento do mérito, por ausência de instrumento válido para sua instauração. 

 

No ponto, a defesa de CLÁUDIO DIAS ABREU aduz que a ausência de 

apresentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas nas Operações 
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Monte Carlo e Vegas torna inepta a denúncia e nulas todas as provas decorrentes das 

referidas operações. 

 

Já a defesa de SONIA MARIA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO 

MALAGÓ assevera que, além de não haver a descrição das condutas típicas atribuídas 

as acusadas, não houve a descrição dos crimes antecedentes a lavagem de dinheiro. 

Acrescenta, outrossim, que em relação ao crime de quadrilha verifica-se que, na 

realidade, foi descrita a existência de uma suposta organização criminosa e não a 

existência de quadrilha. 

 

Não merece prosperar a pretensão defensiva. 

 

Dispõe o artigo 41 do Código Penal que: 

 

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”. 

 

Vê-se que, no caso dos autos, os requisitos estabelecidos no referido artigo 

foram atendidos. O Ministério Público descreveu, na exordial acusatória, o fato 

supostamente criminoso de forma satisfatória, o período de sua ocorrência (de 2007 a 

2012), a conduta e o modus operandi, bem como a relação existente entre os crimes 

praticados e os denunciados, permitindo aos réus a exata compreensão  da  amplitude  

da  acusação,  além de possibilitar s ora acusados formulação de diversos 

questionamentos ao longo de toda fase instrutória, garantindo-lhes,  assim,  a 

possibilidade  de  exercer  o  contraditório  e  a ampla defesa. 

 

Note-se que a expressão “com todas as suas circunstâncias” contida no 

dispositivo deve ser interpretada teleologicamente como todas as circunstâncias 

relevantes para o caso penal, ou seja, aquelas circunstâncias que podem alterar a 

tipificação, a ilicitude, a culpabilidade do agente ou quaisquer outros elementos de 
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relevo para a situação em debate; não sendo necessário que o acusador faça menção a 

todo e qualquer detalhe, sobretudo os considerados irrelevantes à imputação e ao 

deslinde do caso sob exame.  

 

 

Cumpre salientar que os autos da presente ação penal estão compostos 

também por anexos, em que ficaram encartados documentos referidos na denúncia, 

embasando a compreensão desta. 

 

Pois bem. Da simples leitura da exordial acusatória, observa-se que o órgão 

ministerial descreveu os acusados como integrantes, em caráter permanente e estável, de 

uma quadrilha ou bando, a qual era dividida em 3 (três) núcleos (DELTA-

ASSAD/ABBUD-CACHOEIRA), que tinha por finalidade prática de crimes de 

lavagem de recursos financeiros auferidos com crimes de corrupção ativa e passiva. 

 

Relevante ter bem claro que foram apontados os líderes de cada núcleo, 

quem eram os responsáveis por lhes prestar auxílio, assim como as condutas praticadas 

por cada um deles de acordo com as particularidades que marcam cada um dos núcleos 

que compõem a suposta quadrilha. 

 

É sabido que em delitos de autoria coletiva admite-se a chamada denúncia 

genérica, sendo certo que eventuais omissões podem e devem ser posteriormente 

supridas, devendo a conduta de cada um dos participantes ser efetivamente aferida no 

transcorrer da instrução criminal. 

 

Dessa forma, tratando-se a hipótese presente de crime de autoria coletiva, 

não há a obrigatoriedade de a denúncia pormenorizar o envolvimento de cada acusado, 

bastando a narrativa genérica do delito, sem que com isso incorra em afronta aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 

JFRJ
Fls 13843

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

79 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

Convém lembrar que é assente nas Cortes Superiores que, nos crimes de 

autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada 

acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com 

elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como 

verificado no caso vertente. 

 

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados das Cortes Superiores, verbis: 

 

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. 

DENÚNCIA. INÉPCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. 

TRANCAMENTO. INADMISSIBILIDADE. CRIME 

SOCIETÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

AUTORIA PARA A PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA 

AÇÃO PENAL. ARTS. 41 E 395 DO CPP. DESNECESSIDADE 

DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA E DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. PRECEDENTES. 

ORDEM DENEGADA. 

Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes 

societários, quando presentes, na inicial acusatória, elementos 

indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para 

deflagração da ação penal. Precedentes . [...]."  

(STF, HC 98.840/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. JOAQUIM 

BARBOSA, DJE de 25/09/2009; sem grifo no original.) 

 

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. 

FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. 

INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CRIME 

SOCIETÁRIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE 
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AUTORIA PARA A PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA 

AÇÃO PENAL. ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 

I - A análise da suficiência ou não de provas para a propositura 

da ação penal, por depender de exame minucioso do contexto 

fático, não pode, como regra, ser levada a efeito pela via do 

habeas corpus.  

II - Para o recebimento da ação penal não se faz necessária a 

existência de prova cabal e segura acerca da autoria do delito 

descrito na inicial, mas apenas prova indiciária, nos limites da 

razoabilidade.  

III - Em crimes societários, a denúncia deve pormenorizar a 

ação dos denunciados no quanto possível. Não impede a ampla 

defesa, entretanto, quando se evidencia o vínculo dos 

denunciados com a ação da empresa denunciada  

IV - Ordem denegada, para que a ação penal siga seu curso, 

com as cautelas de estilo."  

(STF, HC 93.628/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, DJe de 17/04/2009; sem grifo no original.)  

 

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME 

SOCIETÁRIO. NÃO HÁ FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA 

QUANDO ESTÁ SUFICIENTEMENTE INDICADA A 

RESPONSABILIDADE DOS DENUNCIADOS PELA 

CONDUÇÃO DA SOCIEDADE E ESTA CONDIÇÃO NÃO FOI 

AFASTADA, DE PLANO, PELO ATO CONSTITUTIVO DA 

PESSOA JURÍDICA. 

1. Embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 

encaminhe no sentido de que, em relação aos delitos 

societários, a denúncia deve conter, ainda que minimamente, a 

descrição individualizada da conduta supostamente praticada 

JFRJ
Fls 13845

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

81 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

por cada um dos denunciados, a observância do que disposto no 

artigo 41 do Código de Processo Penal deve ser examinada 

caso a caso, sendo também deste Supremo Tribunal a 

orientação segundo a qual é suficiente para a aptidão da 

denúncia por crimes societários a indicação de que os 

denunciados seriam responsáveis, de algum modo, na condução 

da sociedade , e que esse fato não fosse, de plano, infirmado 

pelo ato constitutivo da pessoa jurídica. 

2. No caso em pauta, apesar da denúncia descrever as condutas 

com algum grau de generalidade, não se pode tê-la como 

genérica, a ponto de se tornar inaceitável para os fins do dever 

do Estado de investigar e punir, se for o caso - como acabou se 

configurando - os responsáveis pelas práticas, pois os fatos 

foram descritos levando-se em consideração serem os Pacientes 

sócios da sociedade, sem indicação de que alguns deles não 

estivessem, ao tempo dos fatos, desempenhando as funções de 

administração . 3. Ordem denegada."  

(STF, HC 94.670/RN, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 

DJ de 24/04/2009; sem grifo no original.) 

 

"HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CRIME 

SOCIETÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO MINUCIOSA DAS 

CONDUTAS. DESNECESSIDADE. 

1. Nos crimes societários é dispensável a descrição minuciosa e 

individualizada da conduta de cada acusado, bastando, para 

tanto, que a exordial narre a conduta delituosa de forma a 

possibilitar o exercício da ampla defesa. [...]. 3. Ordem 

denegada." 
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 (STJ; HC 95.446/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 

de 02/06/2008.)  

 

"HABEAS CORPUS. QUADRILHA. CRIME DE AUTORIA 

COLETIVA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA CONDUTA DE CADA ACUSADO. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA AFASTADA. FALTA DE PROVA DA 

MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

ORDEM DENEGADA. 

1. Nos crimes de autoria coletiva admite-se o recebimento da 

denúncia sem que haja uma descrição pormenorizada da 

conduta de cada agente. Precedentes do STJ. 

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à 

presença da prova da materialidade e dos indícios da autoria a 

justificar o recebimento da denúncia implica dilação 

probatória, inviável, como cediço, na via do habeas corpus. 

3. Ordem denegada."  

(HC 48611/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 

LIMA, DJe de 23/06/2008.)  

 

No tocante a tese defensiva de inépcia da denúncia por ausência de 

descrição dos delitos antecedentes a lavagem de dinheiro, igualmente deve ser afastada. 

Ao contrário do alegado pelas defesas, é possível extrair com clareza quais seriam os 

crimes a ele antecedentes, estando eles devidamente narrados pelo órgão ministerial, 

que os classificou como sendo os tipificados nos incisos V (crimes praticados contra a 

administração pública) e VII (praticados por organização criminosa). 

 

Por elucidativo, transcrevo os crimes praticados contra Administração 

Pública descritos pelo MPF na denúncia: 
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1. Licitação das obras de reforma do Maracanã; 

2. Desvio de recursos público federais – despoluição de praias – iguaba 

grande/RJ - 1999 

3. Dispensa indevida de licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk 

no Rio de Janeiro; 

4. Fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de 

verbas públicas e pagamentos indevidos em projetos de infraestrutura 

rodoviária do DNIT no Ceará; 

5. Peculato-desvio na obra da BR 316/MA; 

 

Sustenta ainda a defesa que a exordial acusatória deve ser declarada 

absolutamente nula, por violação do artigo 395, III, CPP, ante a flagrante ilicitude dos 

elementos probatórios oriundos da Operação Monte Carlo, que forneceram a justa causa 

para o oferecimento da presente denúncia, extinguindo-se esta ação penal, sem 

julgamento do mérito, por ausência de instrumento válido para sua instauração. 

 

Não merece melhor sorte o argumento. Ao contrário do que sustentado na 

irresignação, a presente denúncia não teve como base tão-somente os elementos 

probatórios advindos das operações Monte Carlo e Vegas. Conforme depreende-se da 

narrativa ministerial, a denúncia teve como base o IPL nº 0409/2012, composto de 14 

anexos, quais sejam: 

 

I. Informações bancárias e financeiras dos investigados; 

II. Respostas positivas de cartórios de registro de imóveis; 

III. Respostas negativas de instituições bancárias; 

IV. Respostas negativas de registros de imóveis; 

V. Laudos periciais; 

VI. Análise do material apreendido no Rio de Janeiro; 

VII. Análise do material apreendido em São Paulo; 
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VIII. Cópias do processo nº 2010.51.01.807131-7; 

IX. Procedimento Investigatório Criminal do MPF nº 1.34.001.004802/2012; 

X. Procedimento Investigatório Criminal do MPF nº 1.30.001.004961/2013-

11, referente à representação formulada ao Procurador-Geral da República 

com base na “CPMI do Cachoeira”; 

XI. Representação do MPF para fins penais referentes à CARLOS AUGUSTO 

DE ALMEIDA RAMOS (CACHOEIRA), GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA e CLÁUDIA DIAS ABREU, em relação à empresa ADÉCIO & 

RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; 

XII. Notícia de fato nº 1.30.001.004135/2014-80 encaminhada pelo MPF; 

XIII. Procedimento Investigatório Criminal do MPF nº 1.17.000.001851/2013-

40, contendo representação fiscal para fins penais em face de pessoa 

jurídica GARRA TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, no sentido de tal empresa ser “laranja” e ter emitido notas fiscais 

falsas para a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A., que por sua vez fez 

pagamentos por serviços não prestados entre 21/03/2011 a 23/12/2011 no 

valor total de R$ 13.110.272,92 (mediante contrato fictício de “locação de 

máquinas e/ou equipamentos sem fornecimento de mão de obra – fls. 

116/120, assinado pelo então diretor regional, DIONÍSIO JANONI 

TOLOMEI, em 15/03/2011); 

XIV. Laudo contábil-financeiro. 

 

Além disso, como ressaltou o MPF, na exordial acusatória há 15 (quinze) 

medidas cautelares e incidentes processuais vinculados a este feitos e processados por 

este Juízo, a saber: 

 

I. 0802315-42.2013.4.02.5101 – Medida Cautelar de quebra de sigilo bancário, 

fiscal e pedido de busca e apreensão em endereços vinculados à empresa 

DELTA CONSTRUÇÕES S.A., FERNANDO CAVENDISH SOARES, 
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CARLOS AUGUSTO DE A. RAMOS (“CARLINHOS CACHOEIRA”) e 

ADIR ASSAD; 

II. 0802510-27.2013.4.02.5101 – Pedido de restituição de instrumentos de trabalho 

de Vinicius Brito Mendes; 

III. 0802542-32.2013.4.02.5101 – Pedido de desbloqueio de conta bancária Antenor 

Konig da Silva;  

IV. 0802543-17.2013.4.02.5101 – Incidente de restituição de bens formulado por 

Carlos Rubens da Silva Ribeiro; 

V. 0802544-02.2013.4.02.5101 – Incidente de restituição de bens da empresa São 

Consultoria e Participação Ltda.; 

VI. 0802559-68.2013.4.02.5101 – Incidente de restituição de bens e Leandro 

Giaccone Cortez e Raquel de Rosa Pontalti; 

VII. 0802562-23.2013.4.02.5101 – Incidente de Restituição de bens formulado 

por MARCELO JOSÉ ABBUD; 

VIII. 0802735-47.2013.4.02.51 – Incidente de restituição de bens de MAURO 

JOSÉ ABBUD; 

IX. 0803015-18.2013.4.02.5101 – Embargos de CARLOS ALBERTO DUQUE 

PACHECO; 

X. 0018682-43.2014.4.02.5101 – Incidente de Restituição de bens de AMAURI 

PONTALTI; 

XI. 0021272-90.2014.4.02.5101 – Incidente de restituição de bens de ADALBERTO 

PALHINHAS MARTINS; 

XII. 0023227-59.2014.4.02.5101 – embargos de RODRIGO MORAL DALL 

AGNOL; 

XIII. 0029168-87.2014.4.02.5101 – incidente de restituição de bens de CLÁUDIO 

DIAS DE ABREU; 

XIV. 0042660-49.2014.4.02.5101 – incidente de restituição de bens de 

ADALBERTO PALHINHAS MARTINS; 

XV. 0501535-10.2015.4.02.5101 – incidente de restituição de bens de ANA 

MARIA KONIG FARACO. 
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Por fim, ainda consta o PIC nº 1.18.000.002141/2013-08, declinado da 

PR/GO, com todos os dados da CPMI do CACHOEIRA. 

 

E, ainda que assim não fosse, como dito no tópico anterior, até o presente 

momento não chegou a estes autos qualquer notícia de que os elementos probatórios 

advindos, seja da Operação Vegas, seja da Operação Monte Carlo, tenham sido 

considerados nulos pelo Juízo competente para tanto, o que reforça a inexistência de 

mácula a contaminar a ação penal em apreço. 

 

Por tais razões, afasto também o argumento de inépcia da denúncia por 

ausência nos autos das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas nas 

Operações Monte Carlo e Vegas. Ressalto apenas que, como dito anteriormente, na 

hipótese de alguma dessas provas vir a ser considerada ilegal pelo juízo competente, tal 

fato não enseja por si só a nulidade dos presentes autos, mas apenas no que toca à prova 

declarada nula, o que, repito, não ocorreu até o presente momento. 

 

Dessarte, afasto as preliminares arguidas. 

 

Da alegada litispendência 

 

A defesa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS pretende seja 

reconhecida a litispendência no tocante à imputação de cometimento do delito do artigo 

288 do CP, absolvendo o acusado em razão do princípio do ne bis in idem. 

 

Afirma que a presente ação penal decorre dos elementos colhidos no bojo da 

Operação Monte Carlo, cuja ação principal já foi apreciada em primeiro grau de 

jurisdição em Goiás (ação penal nº 0009272-09.2012.4.01.3500), já tendo sido o 

acusado condenado pela suposta prática do delito previsto na redação original do art. 
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288 do Código Penal, o que impede a nova condenação pleiteada pelo Ministério 

Público Federal, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem. 

 

Aduz que, além de os fatos apurados nas ações penais da Operação Monte 

Carlo (nº 0009272-09.2012.4.01.3500 e 9273-91.2012.4.01.3500) serem 

contemporâneos aos narrados na presente demanda, as pretensas funções exercidas 

pelos envolvidos (CARLOS CACHOEIRA, GEOVANI PEREIRA E CLÁUDIO 

ABREU) são as mesmas em todos os processos. 

 

Melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista que se trata de 

imputações delitivas diversas. 

 

Com efeito, o fato delituoso objeto da presente ação penal consiste na 

formação de quadrilha/bando, a qual era dividida em 3 núcleos, sendo um deles 

constituído pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES SA., e que tinha por finalidade a 

prática de crimes de lavagem de recursos financeiros auferidos com crimes de corrupção 

ativa e passiva. 

 

Por sua vez, na ação penal citada pela defesa de CARLOS AUGUSTO DE 

ALMEIDA RAMOS, conforme pesquisa realizada no sítio da Justiça Federal de 

Góias/GO, lhe foi imputada a prática dos delitos de quadrilha ou bando em decorrência 

da identificação de uma organização criminosa sediada em GOIÂNIA, que era 

capitaneada pelo ora acusado, em sociedade com a família QUEIROGA, liderada por 

JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO, que contava com o auxílio de seus irmãos, 

formada principalmente em Valparaíso de Goiás/GO e Águas Lindas/GO, com 

possíveis ramificações em outros Municípios do Estado de Goiás, bem como no Distrito 

Federal, ligada à exploração ilícita de jogos de azar e de outros delitos correlatos, a 

exemplo de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, 

lavagem de dinheiro e outros. 
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Extrai-se ainda da sentença proferida na ação penal nº 0009272-

09.2012.4.01.3500 que na denúncia foi imputado aos réus, juntamente com outras 71 

pessoas também denunciadas e processadas na ação penal desmembrada (nº 9273-

91.2012.4.01.3500), a associação de forma estável e permanente, mediante o emprego 

de armas de fogo, objetivando a prática de diversos delitos, como lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas, contrabando, corrupção ativa e passiva, peculato, prevaricação e 

violação de sigilo funcional, divulgação de segredo, todos com o propósito de conferir 

suporte à exploração ilegal de máquinas eletrônicas programáveis (principalmente 

máquinas caça níqueis), bingos de cartela e jogo do bicho no estado de Goiás, conduta 

que, em tese, se subsume ao delito de quadrilha, tipificado no artigo 288, parágrafo 

único, do CPP, com contornos ao preconizado na Lei do Crime Organizado”.1  

 

Tem-se, pois, que inexiste identidade entre os fatos imputados ao réu em 

ambas as ações, razão pela qual afasto, desde já, a preliminar arguida. 

 

Igual raciocínio se aplica para refutar a tese apresentada pela defesa de 

SONIA BRANCO no sentido de que seja reconhecida a litispendência entre a presente 

ação penal e as ações penais nºs 5012331-04.2015.4.04.7000 e 0106644-

36.2016.4.02.5101, nas quais, segundo a defesa, lhe foi imputado o delito de quadrilha 

em razão dos mesmos fatos narrados na presente ação penal. 

 

Em consulta ao sítio da Justiça Federal de Curitiba/PR vê se que a ação 

penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000 imputou a ora acusada o crime de associação 

criminosa do artigo 288 do CP e a conduta de auxiliar ADIR ASSAD na lavagem de 

dinheiro e pagamento de propina. A denúncia da referida ação penal descreve esquema 

delituoso praticado pelas empreiteiras Setal Oleo e Gas S/A (SOG), Mendes Junior 

Trading e Engenharia S/A, a MPE Montagens e Projetos Especiais S/A e a OAS, as 

                                                 

 

 
1 Trecho extraído da sentença proferida na ação penal nº 0009272-09.2012.4.01.3500, conforme consulta 

ao sítio da Justiça Federal de Goiás/GO. 

JFRJ
Fls 13853

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

89 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

quais, mediante formação de cartel e fraude a licitação, teriam ganho obras contratadas 

pela Petrobrás e teriam pago propina de cerca de 1% sobre o valor dos contratos e dos 

aditivos à Diretoria de Abastecimento da Petrobrás e de cerca de mais 2% sobre o 

valores dos contratos e dos aditivos à Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobrás.  

 

De acordo ainda com a referida denúncia, para efetuar o pagamento, teriam 

utilizado os recursos provenientes dos próprios contratos, submetendo-o a prévias 

condutas de ocultação e dissimulação executadas, dentre outros réus, por Adir Assad, 

com o auxílio de Dario Teixeira Alves Júnior e Sonia Mariza Branco, antes do 

pagamento. 

 

A ação penal nº 0106644-36.2016.4.02.510, por sua vez, refere-se a crimes 

perpetrados por ORCRIM em prejuízo da ELETRONUCLEAR. 

 

Já no caso dos presentes autos, as imputações dizem respeito aos crimes de 

formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro envolvendo a empresa DELTA 

Construções S/A, de maneira que, em princípio, não se tratam dos mesmos delitos 

imputados a ora acusada, como quer fazer crer a sua defesa. 

 

Portanto, constata-se que os fatos que originaram as ações penais são 

diversos, de modo que não merece prosperar a alegação de litispendência. 

 

Do não conhecimento do pedido de diligências de CARLOS DUQUE 

PACHECO 

 

Pugna a defesa de CARLOS DUQUE PACHECO que seja reconsiderada a 

decisão de fls. 8718/8724, para determinar a produção probatória requerida pelo 

defendente às fls. 8705/8717, na forma do art. 402 do CPP e, apenas após a juntada dos 

referidos elementos de prova aos autos, reabrir-se o prazo para apresentação de suas 

razões finais, sob pena de nulidade absoluta da presente ação penal. 
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Não há como acolher a tese de nulidade da presente ação penal em razão da 

decisão de fls. 8718/8724 que não conheceu do pedido de diligências, sob o seguinte 

fundamento, verbis: 

 

“Ao contrário do que afirma a defesa, embora não tenha 

constado expressamente da ata, verifica-se da gravação à 

disposição das partes que a Exma. Magistrada que presidiu a 

audiência realizada no dia 24/08/2017 – na qual estavam 

presentes as advogadas subscritoras - indagou da ilustre 

presentante do Ministério Público Federal se havia 

requerimentos e a resposta foi negativa. Para as defesas, 

concedeu o prazo de três dias, tendo solicitado à defesa de 

Paulo Meriade que refizesse o requerimento de acareação com 

Adir Assad por escrito. 

O “novo” despacho, de fl. 8049, trata-se de reprodução do 

despacho proferido em audiência, para que fique inserido do 

sistema Apolo, como consta expressamente da referida fl. 8049: 

“DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA”. 

Embora irrelevante, mencione-se que os arquivos digitais 

mencionados à fl. 8706/8707 não foram juntados no dia 

31/08/2017, como dito, mas nas datas indicadas, entre 25/08 e 

31/08. 

Assim, está correta a certidão de fl. 8704 e tenho por 

INTEMPESTIVO o requerimento de Carlos Roberto Duque 

Pacheco.” 

 

O requerimento de diligências não foi conhecido, portanto, ante a preclusão 

temporal. Vale salientar, outrossim, que ao insurgir-se quanto a referida decisão de não 

conhecimento, a defesa requereu a reconsideração tão-somente em relação a expedição 
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de ofício a 1ª Vara Federal da Subseção judiciária de Anápolis/GO, ocorrendo, portanto, 

a preclusão em relação aos demais. 

 

Sobre a expedição de oficio a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Anápolis, cumpre esclarecer que, em decisão de fls. 8776/8779, embora ressaltado que 

não se tratava de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de diligências, uma 

vez que o requerimento na verdade não foi conhecido por ser considerado intempestivo, 

tendo em vista a constatação de não ter sido, até aquele momento, expedido o ofício 

requerido, conforme havia sido determinado em decisão anterior, foi determinada 

expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO 

e ao Supremo Tribunal Federal solicitando as decisões relativas às interceptações 

telefônicas determinadas no bojo da Operação Vegas. 

 

Em seguida, ante a resposta do STF (fls. 8860/8865) no sentido de que as 

decisões pretendidas não se encontravam naquela Corte, proferi despacho (fl. 8866) 

considerando que “não cabe a este proceder a incursões pelos tribunais do Brasil em 

busca de decisões proferidas no bojo de outra operação. Se tais decisões são relevantes 

para a argumentação de uma das partes, cabe a essa parte (ao que me parece, ao MPF, 

nesse caso) apresentá-las ao juízo, sob pena de serem até mesmo desconsideradas.”. E, 

posteriormente, determinei o prosseguimento do feito e abertura de vista às partes para 

alegações finais, iniciando-se pelo MPF. 

 

Às fls. 8874/8876, a defesa de CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO 

mais uma vez requereu fosse reiterado o ofício expedido para o Juízo de Anápolis/GO, 

solicitando o envio das decisões relativas às interceptações telefônicas determinadas no 

bojo da Operação Vegas, sendo considerado por este Juízo, à fl. 8991, que nada havia a 

prover, ante a decisão de fl. 8866, ressaltando ainda que consta à fl. 5346 decisão 

emanada da própria 1ª Vara Federal de Anápolis informando que as decisões ora 

solicitadas encontram-se nos autos da medida cautelar encaminhada ao STF, cujo 
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destino foi esclarecido à fl. 8860, de modo que afigura-se desnecessário aguardar a 

resposta daquele Juízo. 

 

No mais, verifico que o não conhecimento do pedido não acarretou prejuízo 

à defesa também em relação às demais diligências pretendidas. Com efeito, da 

verificação dos requerimentos de fls. 8705/8717 constata-se, além da expedição de 

ofício a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO essencialmente, (i) a 

realização de perícia oficial para que analise os 43 mil arquivos constantes no HD 

juntado pela 11ª Vara Federal de Goiânia/GO; (ii) intimação do “parquet para que 

informe em que órgão estavam acautelados os arquivos digitais apresentados pela 

acusação nos DVD´s juntados em audiências ocorridas nos dias 25 de maio de 2017 e 

19 de junho 2017; (iii) e para que informe se efetivamente foi celebrado acordo de 

colaboração premiada com o denunciado ADIR ASSAD, determinando-se, uma vez 

constatada a efetiva existência do acordo, a intimação do pretenso colaborador para que, 

na forma dos parágrafos do art. 4º da Lei 12.850/13, realize a pronta juntada da 

documentação por ele mesmo mencionada em seu interrogatório. 

 

Ora, em relação a realização de perícia é fácil perceber que a própria defesa 

poderia ter diligenciado nesse sentido, revelando-se dispensável a participação do juízo 

para o atendimento de tal desiderato. No que tange à intimação do “parquet”, tanto para 

prestar informações acerca dos DVD’s juntados aos autos, quanto para informar se 

efetivamente foi celebrado acordo com o denunciado ADIR ASSAD, igualmente, não 

vislumbro qualquer pertinência nas diligências pretendidas. 

 

Isso porque, os DVD’s foram juntados aos autos pelo MPF em cumprimento 

ao despacho de fl. 5791, em que determinei “a remessa dos autos ao MPF para que 

apresente, em mídia separada, esse e os demais áudios mencionados na denúncia, no 

prazo de 10 (dez) dias.”, de modo que não se trata de material estranho ao enviado pelo 

Juízo 11ª Vara Federal Criminal de Goiânia, como menciona a defesa.  Já em relação à 
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intimação do parquet para prestar informações acerca de eventual acordo de 

colaboração celebrado com ADIR ASSAD, importa dizer que é ônus da acusação trazer 

aos autos os elementos de prova para demonstrar os fatos descritos na denúncia, assim 

como é ônus da defesa demonstrar as alegações feitas, nos termos do artigo 156 do CPP. 

Assim, se o MPF ou a defesa do corréu ADIR ASSAD não trouxe aos autos provas de 

que porventura tenham acesso, tal conduta não trará qualquer prejuízo a defesa do ora 

requerente, pois apenas serão levados em consideração na decisão final de mérito as 

provas constantes dos autos.  

Por tais razões, afasto a presente preliminar. 

 

Da reabertura da instrução processual e do reconhecimento de nulidade 

ante a ausência de laudo pericial  

 

Pugna a defesa de HERALDO PUCCINI NETO pela reabertura da 

instrução processual para que seja realizada a necessária acareação entre ADIR ASSAD 

e o acusado, nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, além do 

reconhecimento de nulidade do processo (artigo 564, III, b, do Código de Processo 

Penal), porquanto carece de laudo pericial a examinar os vestígios desprendidos dos 

delitos, como exigido pelos artigos 158 e 159, do Código de Processo Penal. 

 

Sobre tais questões não há que tecer maiores considerações, uma vez que já 

foram devidamente enfrentadas e afastadas na fase de diligências, conforme decisão in 

verbis: 

 

“A defesa do réu requer: (i) acareação entre o ora requerente e 

o corréu ADIR ASSAD, nos termos do artigo 229 do Código de 

Processo Penal, para que as controvérsias existentes sejam 

sanadas; (ii) a realização de perícia contábil na documentação 

acostada aos autos às fls. 8075/8087, na forma do artigo 159 do 
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CPP, de forma a apontar o valor estornado em favor do Centro 

de Custo do Escritório de São Paulo. 

Diligência nº 1: Indefiro, por não considerar pertinente e 

necessária a realização da acareação pretendida pela defesa, 

sendo certo que eventual divergência existente entre os fatos 

narrados pelo requerente e o corréu ADIR ASSAD poderá ser 

dirimida em cotejo com as demais provas testemunhais e 

documentais constantes dos autos. 

Diligência nº 2: Indefiro, uma vez que ônus da prova do fato 

que se pretende comprovar – estorno dos valores supostamente 

transferidos do Centro de Custo da Diretoria Regional de São 

Paulo para empresas de fachada no período entre 21/01/2009 e 

25/03/2011 – cabe à defesa, nos termos do art. 156 do Código 

de Processo Penal. Ademais, a perícia é prova técnica, que 

pode ser produzida pelas partes, inclusive pela defesa. Assim, 

nada impede que a parte interessada recorra a "peritos 

particulares", caso entenda necessário, podendo trazer aos 

autos pareceres técnicos sponte propria, os quais serão 

igualmente juntados ao processo e oportunamente avaliados.” 

 

Ressalto que é assente o entendimento que o indeferimento de diligências, 

desde que devidamente fundamentado, como no presente caso, não é causa de nulidade, 

uma vez que cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a utilidade e pertinência 

da produção das provas porventura requeridas. 

 

Portanto, afasto a preliminar arguida. 

 

Da violação à ampla defesa diante do prazo desarrazoado para análise 

do material probatório 
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A defesa de ANDRÉ MACHADO FERREIRA sustenta a violação à ampla 

defesa diante do prazo desarrazoado para análise do material probatório, uma vez que os 

documentos referentes a Operação Vegas e Monte Carlo foram acostados aos autos 

poucos dias antes do início da instrução probatória. 

 

Não merece acolhida o argumento.  

 

Compulsando os autos, verifica-se que o material referente a Operação 

Vegas foi anexado aos autos em 27/01/2017 (fls. 4684/5346) e o referente a Operação 

Monte Carlo em 31/01/2017 (fl. 5366), sendo que a fase instrutória, marcada pelo início 

da oitiva de testemunhas de acusação, deu-se em 13/02/2017. 

 

Ressalto que a defesa de ANDRÉ MACHADO FERREIRA não se insurgiu, 

à época, em relação ao prazo para análise do material probatório ser insuficiente, 

quedando-se inerte. No entanto, a questão não deixou de ser enfrentada e devidamente 

afastada, uma vez que as defesas de CARLOS AUGUSTO RAMOS e FERNANDO 

CAVENDISH, sob os mesmos argumentos ora utilizados pela defesa de ANDRÉ 

MACHADO, pugnaram pelo cancelamento das audiências marcadas para os dias 13 a 

16/02/2017, bem como pela devolução do prazo para a resposta à acusação. 

 

Para evitar a repetição desnecessária dos fundamentos utilizados para refutar 

a tese apresentada pela defesa, reproduzo a decisão de fls. 5457/5458 em que considerei 

simples argumento retórico a alegação de que o prazo de que as partes dispuseram para 

análise dos documentos seria exíguo e, por consequência, resultaria em cerceamento de 

defesa, verbis: 

 

“Trata-se de pedido das defesas de Carlos Augusto Ramos e 

Fernando Cavendish objetivando o cancelamento das 

audiências marcadas para os dias 13 a 16/02/2017 e devolução 

do prazo para a resposta à acusação, tendo em vista a recente 
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juntada do material referente às Operações Vegas e Monte 

Carlo. 

De início, cumpre esclarecer que em decisão proferida em 

18/11/2016 este Juízo determinou a solicitação dos materiais 

aos Juízos de origem, como forma de evitar 

prejuízos às defesas. Com a chegada dos documentos, abriu-se 

vista às partes para as providências cabíveis, conforme 

informação de secretaria do dia 31/01/2017 (fl. 5367). 

Reconheço o grande volume do material juntado aos autos, no 

entanto, DISCORDO do fato de que haveria cerceamento de 

defesa. Espera-se das ilustradas defesas uma postura condizente 

com a necessidade de efetividade e duração razoável do 

processo, notadamente nos processos em que existem réus 

submetidos a medidas assecuratórias, como é o caso dos 

presentes autos.  

Da mesma forma este Juízo, assim como esta Secretaria, tem 

envidado esforços extraordinários para propiciar às defesas e 

aos acusados a tramitação célere desta ação penal, inclusive 

considerando a relevância dos temas aqui tratados. 

Além disso, a realização das audiências marcadas exigiram 

desta Secretaria grande volume de diligências a fim de intimar 

todas as partes, tendo em vista que vários réus e testemunhas 

não residem no Estado do Rio de Janeiro, havendo a 

necessidade de agendamento de videoconferências com Seções 

Judiciárias de outros Estados. E mais, diante da grande 

quantidade de réus e testemunhas, foi necessária a 

disponibilização pela Diretoria do Foro do auditório, bem 

como, a transferência dos equipamentos de informática 

necessários à realização do ato. 

JFRJ
Fls 13861

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

97 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

O princípio da ampla defesa não representa a possibilidade da 

mesma ser exercida ilimitadamente, tampouco em condições 

confortáveis para seus defensores, como parece ser o pleito das 

duas defesas referidas. Há de se levar em consideração outros 

princípios igualmente importantes como o da duração razoável 

do processo, além 

 de que não devem ser desprezados os direitos à liberdade e à 

segurança pessoal de todos os demais membros da coletividade 

(art. 7º, item 1, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos), que clamam pela incidência da norma penal violada 

o quanto antes por este ou aquele indivíduo. 

Assim, mostra-se simples argumento retórico a alegação de que 

o prazo de dispõem as partes para a análise dos documentos 

juntados aos autos (não me refiro a decisões judiciais, que 

obviamente não são “provas”), por ser exíguo, representaria 

cerceamento de defesa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

adiamento das audiências já designadas. 

Por fim, ressalvo a possibilidade de serem analisadas 

posteriormente futuras alegações relacionadas ao material 

juntado (esclarecimentos posteriores), na fase de diligências, 

sem prejuízo da realização das audiências já marcadas.”. 

 

Cumpre ressaltar, outrossim, que a presente questão foi, inclusive, objeto de 

análise pela Corte Suprema, no bojo da Reclamação nº 26365/RJ proposta pela defesa 

do ora requerente, sob a alegação de afronta ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante do 

Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na suposta “negativa à plena ciência dos 

atos e termos do processo criminal, bem como ao razoável prazo para exercício da 

defesa técnica”. 
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Em decisão da lavra do i. Ministro Luix Fux, proferida em 15.03.2018, foi 

negado seguimento a Reclamação, sob o fundamento, em síntese, que “(...) a decisão 

reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do 

enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de 

acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema, razão pela qual não 

merece prosperar o presente intento reclamatório.”.  

 

Vê-se, pois, que o requerimento defensivo já foi apreciado e devidamente 

afastado não só por este Juízo, como também pela Corte Suprema, que não vislumbrou 

violação a ampla defesa, mas ao contrário, ressaltou que o ato hostilizado não deixou de 

franquear o acesso pela defesa aos documentos solicitados, tendo apenas indeferido o 

cancelamento de audiência. 

 

Dessarte, afasto a presente preliminar. 

 

Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas 

requeridas na fase do artigo 402 do CPP  

 

Sustenta a defesa de FERNANDO CAVENDISH que, com o fim de 

evidenciar e esclarecer eventuais irregularidades concernentes aos áudios interceptados 

provenientes das operações Monte Carlo e Vegas, requereu a realização de perícia 

técnica, elaborada por perito judicial, a fim de esclarecer se, (i) de fato, as mídias 

juntadas pelo i. Ministério Público Federal, ao longo da instrução criminal, não 

continham os áudios citados na r. denúncia, bem como (ii) se tais mídias traziam provas 

novas, que não se encontravam no material originalmente enviado pela 11ª Vara Federal 

de Goiânia. 

 

Além disso, requereu nova oitiva do Dr. Tácio Muzzi, delegado responsável 

pela elaboração do relatório final do inquérito, no bojo do qual os diálogos em 

referência foram colacionados, uma vez que, quando da constatação da ausência dos 
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referidos áudios, esta i. Autoridade Policial já havia sido ouvida como testemunha de 

acusação, razão pela qual, necessária sua reinquirição, para que prestasse 

esclarecimentos específicos sobre suposta prova nova trazida ao feito. 

 

Aduz que, a despeito da defesa ter se socorrido de perito particular para 

atestar as irregularidades relativas às gravações telefônicas interceptadas, o direito do 

acusado à prova só seria plenamente efetivado por meio de análise realizada por perito 

oficial, devidamente designado por este Juízo. 

 

Assim, segundo a defesa do ora apelante, diante da omissão nos autos de 

elemento utilizado tão somente pela acusação restou materializado o efetivo prejuízo ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa do requerente. 

 

Não assiste razão à defesa. 

 

No bojo da decisão de fls. 8718/8724, verifica-se que o indeferimento do 

requerimento defensivo de nomeação de perito oficial para realização de perícia nas 

mídias juntadas pelo MPF nas audiências de 25 de maio e 19 de junho, assim como o 

pedido concernente à reinquirição da autoridade policial, Sr. Tácio Muzzi, foi 

devidamente fundamentado, conforme trecho destacado, in verbis:  

 

“Indefiro a realização de perícia nas mídias juntadas pelo MPF nas 

audiências de 25 de maio e 19 de junho, a fim de verificar o seu 

conteúdo, ante a ausência de pertinência e relevância na realização 

da medida. Isso porque, já foi informado às defesas dos acusados que 

tais mídias estão disponíveis em Secretaria (fl. 6882), sendo 

possibilitado, portanto, o acesso ao seu conteúdo. Ressalto, 

outrossim, que a defesa, até o momento, não trouxe aos autos 

elementos que indiquem a existência de qualquer vício ou 

impropriedade, apta a fazer este Juízo questionar a validade dos 

áudios contidos nas referidas mídias. Ademais, não se trata de 
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material estranho ao enviado pelo Juízo 11ª Vara Federal Criminal 

de Goiânia, como menciona a defesa. É ver que o MPF trouxe aos 

autos a referida mídia, em cumprimento ao despacho de fl. 5791, em 

que determinei “a remessa dos autos ao MPF para que apresente, em 

mídia separada, esse e os demais áudios mencionados na denúncia, 

no prazo de 10 (dez) dias.”. 

Contudo, nada impede que as defesas apresentem pareceres técnicos 

sponte própria, os quais serão juntados aos autos e avaliados 

oportunamente. 

Indefiro o requerimento concernente à oitiva da autoridade policial 

responsável pela conclusão do inquérito policial 409/2012, da 

Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros (atualmente Delegacia 

de Combate a Corrupção e Crimes Financeiros) da Polícia Federal 

do Rio de Janeiro, Sr. Tácio Muzzi, pois não vislumbro a existência de 

fato novo, na medida em que foram juntados aos autos, pelo órgão 

ministerial, em mídia separada, os áudios mencionados na denúncia 

(certidões de fl. 6889 e 7373).” – fl. 8720. 

 

Ademais, como já dito linhas acima, prevalece o entendimento de que cabe 

ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que 

considere evidentemente desnecessárias ou impertinentes, desde que fundamente a 

decisão, não configurando, portanto, o simples indeferimento de realização de perícia 

oficial com o fim de verificar o conteúdo de mídias, cujo acesso foi franqueado às 

partes, cerceamento de defesa. Nesse sentido: 

 

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, 

OCULTAÇÃO DE CADÁVER, SEQUESTRO E CÁRCERE 

PRIVADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO 

INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INEXISTÊNCIA. 

EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. 
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INAPTIDÃO PARA MACULAR A AÇÃO PENAL. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.  

1. Ausência de ilegalidade na decisão do Magistrado de 

primeiro grau que indeferiu, motivadamente, o pedido de 

produção de prova requerida pela defesa. Incumbe ao julgador, 

verdadeiro destinatário das provas, avaliar a necessidade de 

produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas 

partes, indeferindo aqueles que forem desnecessários ao 

julgamento da lide.  

2. A estreita via inerente ao habeas corpus não autoriza uma 

análise mais aprofundada do suporte probatório, providência 

necessária ao exame da plausibilidade jurídica das teses 

trazidas na impetração.  

3. O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual 

não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

motivo pelo qual eventuais vícios ou irregularidades ocorridos 

no seu curso não têm o condão de macular a ação penal. 

Precedentes. 4. Ordem denegada.” 

(HC 222.725/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016) 

 

Igual raciocínio se aplica ao indeferimento de reinquirição de testemunha 

sem que houvesse a demonstração de surgimento de fato novo a ensejar a necessidade 

do deferimento da diligência pretendida. Isso porque, produzida a prova com 

observância do contraditório, fica a critério do julgador determinar a reinquirição de 

testemunha, não constituindo cerceamento de defesa a negativa. Além disso, a defesa 

não logrou demonstrar a necessidade e o prejuízo ocorrido, não havendo nulidade a ser 

declarada. 
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Assim, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa e tampouco o 

efetivo prejuízo que o indeferimento de perícia oficial e de reinquirição de testemunha, 

nos termos do preconizado no Enunciado nº 523 do Supremo Tribunal Federal. 

 

Do cerceamento de defesa pelo não conhecimento da condição de 

colaborador de ADIR ASSAD à época do seu interrogatório 

 

Sustenta a defesa de ANDRÉ MACHADO FERREIRA a existência de 

cerceamento de defesa pelo não conhecimento da condição de colaborador de ADIR 

ASSAD à época do seu interrogatório, deixando a defesa, portanto, de explorar a 

condição do colaborador no seu interrogatório, bem como obter as provas possíveis de 

serem produzidas. 

 

Mais uma vez não assiste razão à defesa.  

 

Independente da condição de colaborador ou não de ADIR ASSAD à época 

em prestou seu interrogatório, foi oportunizado à defesa técnica de ANDRÉ 

MACHADO, assim como dos demais acusados, comparecer à audiência, assim como 

formular as perguntas que entendesse pertinentes. 

 

Assim, não verifico a existência de qualquer prejuízo a defesa do réu a 

caracterizar violação ao princípio da ampla defesa. Portanto, afasto a preliminar arguida. 

  

Da incompetência do Juízo 

 

Igualmente devem ser rejeitadas as alegações das defesas acerca da 

incompetência absoluta do juízo para processamento e julgamento do feito. Os 

argumentos apresentados pelas defesas de que os delitos de lavagem teriam se 

consumado do Estado de São Paulo para justificar o declínio do feito para a Seção 

Judiciária de São Paulo, bem como de que, ante a distribuição da ação penal decorrente 
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das operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, ao Juízo da 11ª Vara Federal de 

Goiânia- GO, este seria o juízo competente para processamento e julgamento do feito, 

não se sustentam. 

 

No que tange ao declínio do feito para a Seção Judiciária de São Paulo, 

ressalto que a questão já devidamente enfrentada e afastada na decisão de fls.  

4480/4491, razão pela qual a fim de evitar a desnecessária repetição de fundamentos, 

transcrevo-a in verbis: 

 

“No caso dos autos, torna-se relevante para a fixação da 

competência, o fato de a empresa DELTA Construções 

encontrar-se sediada no Estado do Rio de Janeiro, uma vez que 

teria sido esse o local de onde todo o esquema criminoso teria 

sido articulado e executado. 

Note-se que em sua peça acusatória, o órgão ministerial 

descreve que as condutas delituosas girariam em torno da 

matriz e de suas administrações descentralizadas/centro de 

custo/diretorias, espraiadas por diversas unidades da 

federação, e das empresas “fantasmas”. 

Essa a organização criminosa seria, em tese, chefiada pelo 

acusado Fernando Antônio Cavendish Soares, Diretor 

Executivo da empresa DELTA à época dos fatos. Descreve, 

ainda, o órgão de acusação que o chefe da organização teria 

agido, em comunhão de desígnios com os demais executivos da 

matriz da empreiteira localizada neste Estado. 

De todo o apurado até o momento na Operação Saqueador há 

diversos elementos que apontam para o envolvimento das filiais 

da DELTA na prática dos delitos, bem como de empresas de 

“fachada” dos denunciados Adir Assad, Marcello Abbud e 
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Carlos Augusto de Almeida Ramos (Carlinhos Cachoeira), por 

meio das quais dinheiro desviado teria sido lavado.  

Contudo, o fato de terem ocorrido crimes em outros Estados 

não justifica o declínio da competência, nem mesmo 

desmembramento do feito, ainda que nestes locais se cogite da 

prática de condutas criminosas - frise-se -, uma vez que o 

esquema criminoso teria sido articulado e executado a partir do 

Rio de Janeiro. Há portanto, clara relação de conexidade entre 

os vários fatos descritos na denúncia. 

Além disso, a acusação menciona que a DELTA Construções no 

período entre 2007 e 2012 teve cerca de 96% de seu 

faturamento oriundo de verbas públicas e que teria se utilizado 

de 116 centros de custos vinculados a escritórios regionais e 

obras em todo território nacional para repasse de verbas ilícitas 

a 18 empresas de “fachada”, tendo desviado no período a 

vultosa quantia de R$ 370.400.702,17. 

Ora, seria um rematado absurdo, que violaria inclusive a 

economia processual, o declínio da competência para a 

localidade em que praticado cada fato criminoso. Nem mesmo o 

fato das lavagens de dinheiro terem ocorrido, em tese, em 

outros Estados justificaria o declínio ou desmembramento do 

feito, pois a maioria das empresas envolvidas no esquema 

criminosos aparentemente são empresas de “fachada”, ou seja, 

sequer existiriam fora do papel (a título de exemplo, leia-se a 

Informação de fls. 212/250 dos autos nº 0802315- 

42.2013.4.02.5101). 

Portanto, os elementos obtidos na investigação levam à 

conclusão, ainda preliminar, de que toda a articulação 

criminosa, além da lavagem, ocorreu a partir dessa cidade, 

local em que a DELTA Construções possui sua sede, impondo-
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se a rejeição da alegação de incompetência do Juízo.” – fls. 

4483/4484. 

 

Quanto a alegação de que o Juízo da 11ª Vara Federal de Goiânia- GO seria 

o competente para o processamento e julgamento do feito, ante a distribuição da ação 

penal decorrente das operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal para aquele 

Juízo, também deve ser afastada. Isso porque, o fato da operação saqueador, que deu 

origem a presente ação penal, ser resultado dos desdobramentos das operações Vegas e 

Monte Carlo, não é suficiente para tornar aquele juízo prevento para o processamento e 

julgamento da presente ação penal. 

 

Portanto, deve ser refutada a preliminar arguida. 

 

Dolo Eventual no Crime de Lavagem de Dinheiro 

 

Inicialmente, importa consignar que, como qualquer organização 

profissional, o objetivo final de uma organização criminosa é auferir ganhos. Nesse 

desiderato, é preciso uma estruturação profissional e especializada dos envolvidos, 

capaz de realizar sua tarefa da maneira mais eficiente possível de modo a promover o 

distanciamento do dinheiro de usa origem espúria. 

 

Tenho observado em minha prática com os processos de lavagem de 

dinheiro, que os integrantes dessas organizações desfrutam de ampla liberdade para 

levar a efeito o esquema criminoso e alcançar os objetivos ilícitos da liderança e, não 

raro, são pessoas do convívio social e profissional do líder da organização, de quem 

detém total confiança, inclusive para agir como seus mandatários. Não se trata de 

prática criminosa individual, mas sim de um sem-número de atos ilícitos cometidos por 

um conglomerado sofisticado de pessoas naturais e jurídicas, com tarefas bem divididas, 

cujas atribuições são definidas pelo líder da organização. 
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Aliás, bom que se diga o líder da organização raramente trata direta e 

explicitamente dos acertos espúrios, menos ainda da execução de tarefas nitidamente 

criminosas (recebimento de valores em espécie, elaboração de contratos fraudulentos ou 

depósitos em conta corrente pessoal, por exemplo). Ao contrário, o líder delega essas 

tarefas, digamos “sujas”, aos operadores financeiros e administrativos do esquema 

criminoso, a fim de manter-se distante dos atos em caso de eventual descoberta dos 

ilícitos. Não por outra razão os operadores dos esquemas criminosos são pessoas que 

desfrutam de relação de amizade ou intimidade de longa data com entre os integrantes, 

o que reforça a confiança existente no cerne da ORCRIM. 

 

No que diz respeito à valoração das provas em sede de delitos de colarinho 

branco praticados por meio de organizações empresariais ficou assentada a teoria do 

domínio do fato, especificamente na vertente teoria do domínio da organização, que 

permite uma compreensão mais ampla das funções desempenhas pelo autor mediato e 

imediato do fato, diante de situações complexas, desenvolvidas dentro de um ambiente 

organizacional altamente especializado, como ocorre no caso dos autos. 

 

Considero que o detentor do domínio da ação (autor mediato) deve ter sua 

conduta valorada de modo mais gravoso que aquele que somente detém o domínio 

funcional (autor imediato). Aliado a isso, considero também que a valoração das provas 

deve ocorrer em conjunto com as demais ações penais em curso perante o juízo, razão 

pela qual considero importante o compartilhamento de provas produzidas em outras 

ações penais, importando em maior grau de certeza na formação da convicção do 

julgador quando analisada em conjunto com outras provas, a exemplo de declarações de 

colaboradores quando acompanhadas de reconhecimento dos fatos pelo acusado. 

 

Consigno, ainda, que a configuração do elemento subjetivo no delito de 

lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem 

ilícita dos valores, sob pena de considerar-se atípica a conduta, já que o delito de 

lavagem não admite a punição na modalidade culposa. Por outro lado, o terceiro 
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responsável pela lavagem que procure, deliberadamente, evitar a consciência quanto à 

origem ilícita dos valores deve ser responsabilizado ante a ocorrência do dolo eventual 

previsto no artigo 18, inciso I do Código Penal, já que o agente assumiu o risco de 

produzir o resultado. Em tais situações, ganha relevo a aplicação da denominada teoria 

da cegueira deliberada em circunstâncias em que os agentes voluntariamente fazem 

vistas grossas aos sinais evidentes do delito, à alta probabilidade da procedência espúria 

dos bens, valores e direitos envolvidos ou se recusam a adquirir um conhecimento 

acerca da pratica de um crime. Por força dessa teoria, esse agente responde como se 

tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores, sendo plenamente possível que 

venham a sofrer condenação pela prática do delito de lavagem de dinheiro. 

 

Nesse sentido, confira-se trecho de decisão proferida no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

“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. Grifo nosso. 

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. (STF - AP: 470 MG, Relator: Min. LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 13/03/2014, Tribunal Pleno, Data de 
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Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-

08-2014 PUBLIC 21-08-2014).” 

 

Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação penal devem ser 

examinado à luz do entendimento jurisprudencial destacado, valorando-se a 

participação individual dos agentes no âmbito da organização a fim de verificar a 

ciência do agente quanto à procedência espúria dos bens, valores e direitos envolvidos, 

o atuar indiferente dos agentes e a escolha deliberada. 

 

É sobre essa perspectiva que analiso o conjunto probatório existente nos 

autos que, já adianto, apontam para a existência e a autoria dos delitos descritos na 

denúncia, não apenas por meio de declarações de colaboradores, como também por 

meio de outras provas produzidas no curso das investigações. 

 

Ultrapassadas essas questões preliminares, aquelas que não se confundem com as 

questões centrais desta ação penal, passo a analisar o mérito da causa. 

 

II.2 – MÉRITO 

 

Conforme relatado, pugna o Ministério Público pela condenação dos réus 

FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO DUQUE 

PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, DIONÍSIO JANONI 

TOLOMEI, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, HERALDO PUCCINI NETO, PAULO 

MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, DENISE SALVIANO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, 

ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ ABUD, SÔNIA MARIZA BRANCO, SANDRA 

MARIA BRANCO MALAGO, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS, AMAURI 

PONTALTI, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS ("CARLINHOS 

CACHOEIRA") e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, nas penas do artigo 288 do 
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Código Penal (redação original) e do art. 1°, V e VII, com o aumento de pena previsto 

no § 4°, da Lei 9.613/98 (redação original), em concurso material (art. 69 do CP). 

 

Sustenta que os ora acusados se associaram em quadrilha, para fins de 

efetuar, habitualmente, entre 2007 e 2012, diversas operações de dissimulação da 

natureza e movimentação de valores provenientes, direta ou indiretamente, de crimes 

contra a Administração Pública, no total de R$ 370.400.702.17, para posteriormente 

serem sacados em espécie, possibilitando o pagamento de vantagens indevidas a agentes 

públicos. 

 

Afirma, outrossim, que a quadrilha liderada por FERNANDO 

CAVENDISH utilizava a DELTA CONSTRUÇÕES S/A como um instrumento para 

encobrir as ações criminosas de seus membros e funcionários, acompanhado de 

diretores regionais da empresa e funcionários da área administrativa e financeira, 

transferindo vultosos recursos a empresas “fantasmas”, como forma de dissimular o 

desvio de recursos públicos e o consequente pagamento de propinas a agentes estatais. 

 

A aludida empreiteira teria utilizado 116 centros de custo vinculados a 

escritórios regionais e obras em todo o território nacional, para o repasse direto e 

indireto de verbas ilícitas a 18 empresas de fachada, as quais estariam vinculadas a 

organizações criminosas chefiadas por ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São 

Paulo, e CARLINHOS CACHOEIRA, em Goiás/Distrito Federal, mediante contratos 

fictícios sem a correspondente prestação dos serviços, celebrados em diferentes 

localidades, com empresas inexistentes de fato. 

 

Segundo a denúncia, os núcleos da organização seguiam o mesmo modus 

operandi: recebiam pagamento por serviços fictícios de “sociedades laranjas”, 

dissimulando, além de desvios de recursos para obras públicas, o pagamento de propina 

a agentes estatais em espécie, interrompendo o rastreamento das verbas. 
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De início, cumpre tecer algumas considerações acerca dos crimes 

antecedentes à Lavagem de Dinheiro descritos na denúncia pelo órgão acusatório. 

 

Crimes Antecedentes à Lavagem de Dinheiro 

 

À época dos fatos, o crime de lavagem de dinheiro consistia na ocultação ou 

dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente das 

infrações penais expressamente mencionadas no artigo 1º da Lei 9.613/1998, verbis : 

 

“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas 

afins; 

II – de terrorismo e seu financiamento; 

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material 

destinado à sua produção; 

IV - de extorsão mediante sequestro; 

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para 

si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 

vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 

de atos administrativos; 

VI - contra o sistema financeiro nacional; 

VII - praticado por organização criminosa. 

VIII – praticado por particular contra a administração pública 

estrangeira (arts. 337-B, e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal). 

Pena: reclusão de três a dez anos e multa.” 
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Verifica-se, portanto, que o tipo penal em apreço, na redação anterior à Lei 

12.683/2012, vinculava a conduta de ocultação ou dissimulação de bens,valores ou 

direitos ao delitos mencionados nos incisos I a VIII, sendo certo que, caso a lavagem de 

dinheiro decorresse da prática de outras infrações penais nele não listadas, a conduta 

não configurava crime, pois se tratava de rol taxativo. 

 

In casu, os delitos de lavagem de capitais imputados na denúncia tiveram 

como antecedentes crimes contra a Administração Pública e crimes praticados por 

organização criminosa, na forma do artigo 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/1998. Eis 

os crimes praticados contra Administração Pública descritos pelo MPF na denúncia: 

 

1. Licitação das obras de reforma do Maracanã; 

2. Desvio de recursos público federais – despoluição de praias – iguaba 

grande/RJ - 1999 

3. Dispensa indevida de licitação das obras do Parque Aquático Maria Lenk 

no Rio de Janeiro; 

4. Fraudes em procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de 

verbas públicas e pagamentos indevidos em projetos de infraestrutura 

rodoviária do DNIT no Ceará; 

5. Peculato-desvio na obra da BR 316/MA; 

 

Registre-se que, não é preciso, no processo pelo crime de lavagem, 

identificar e provar, com todas as suas circunstâncias, o crime antecedente, pois ele não 

constitui objeto do processo por crime de lavagem. Basta demonstrar que os valores 

envolvidos nas condutas de ocultação e dissimulação têm origem e natureza criminosa. 

 

A esse respeito, transcrevo o seguinte precedente da 5.ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: 
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"Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é 

necessária a prova cabal do crime antecedente, mas a 

demonstração de 'indícios suficientes da existência do crime 

antecedente', conforme o teor do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 

9.613/98. (Precedentes do STF e desta Corte)" (RESP 

1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 

27/04/2010) 

 

Assim, mesmo não sendo os crimes contra a administração pública e a 

organização criminosa objeto da presente ação penal, mister reconhecer, ao menos, a 

existência de indícios de sua ocorrência. Para tanto, apreciarei uma a uma as condutas 

apontadas pelo órgão ministerial na denúncia como crimes antecedentes a lavagem de 

dinheiro imputada aos ora denunciados. 

 

DA LICITAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO MARACANÃ 

 

Na colaboração/delação premiada dos prepostos da empresa ANDRADE 

GUTIERREZ S/A, investigados no âmbito dos fatos em apuração na Operação Lava 

Jato, CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO afirmou: 

 

“COM RELAÇÃO AOS FATOS RELACIONADOS À 

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS PARA A COPA DO MUNDO 

DE 2014 declarou: QUE quando o Brasil foi escolhido para 

realizar a Copa, as empresas começaram a se reunir para 

discutir os projetos, inclusive de estádios, mas não só eles; QUE 

o depoente participou de uma reunião em São Paulo com as 

empresas para averiguar quais seriam os interesses de cada 

uma na tentativa de fazer um conluio; (…) QUE, no Rio, foi 

diferente, pois houve um acerto antecedente com o então 

Governador do Rio Sérgio Cabral para que a licitação fosse 
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ganha por consórcio formado por Delta e Odebrecht; (...) EM 

RELAÇÃO À OBRA DO MARACANA, NO RIO DE JANEIRO 

disse QUE soube por Rogério Nora que ele tinha ido ao 

Governador Sérgio Cabral pedindo para participar do 

consórcio da obra; QUE, mesmo antes da licitação já havia 

essa decisão de contemplar o consórcio a ser formado pela 

Delta e Odebrecht; QUE o governador orientou que a AG se 

acertasse com a Odebrecht, uma vez que, para Sérgio Cabral, o 

percentual estabelecido para a Delta no consórcio deveria ser 

mantido (30%), mesmo avaliando o depoente que a Delta não 

tinha capacidade técnica; QUE Rogério mencionou ter dito ao 

governador sobre essa preocupação quanto à aptidão técnica 

da Delta; QUE então Rogério orientou o depoente a procurar a 

Odebrecht; QUE o depoente reuniu-se com Benedito Junior, 

então vicepresidente da área de infraestrutura da Odebrecht; 

QUE então o depoente acertou com Benedito que a AG 

comporia o consórcio com 30% dos 70% que caberia à 

Odebrecht, perfazendo um percentual de 21% do total; QUE a 

contrapartida seria a AG ceder parte do consórcio a ser 

formado com a Odebrecht para o Mineirão, intuito que acabou 

não se concretizando; QUE Rogério Nora então complementou 

informando ao depoente Sérgio Cabral solicitara 5% do valor 

da obra como propina sem o que não se viabilizaria a 

participação da AG; QUE, ao longo da obra do Maracanã, não 

foi possível efetivar os pagamentos conforme acordado, devido 

às dificuldades na obra de reforma; QUE houve pagamento 

apenas de parte da propina; QUE entre 2010 e 2011 foram 

feitos pagamentos mensais em torno de 300 mil reais como 

adiantamentos desses 5%;” 
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ROGÉRIO NORA DE SÁ, também preposto da empresa ANDRADE 

GUTIERREZ S/A e também investigado no âmbito dos fatos em apuração na Operação 

Lava Jato, afirmou no mesmo sentido que: 

 

“QUE, indagado sobre os estádios da copa do mundo disse (…) 

QUE, as conversas entre as empresas era o de dividir as obras, 

mas esse acordo acabou não ocorrendo e restaram umas poucas 

empresas, ou seja, CNO, Via Engenharia, Carioca, Galvão, 

Queiroz Galvão, OAS, Camargo Correa, interessadas no 

processo; QUE, no Rio de Janeiro, nas obras do Maracanã, 

sagraram-se vencedores da concorrência as empresas 

Odebrecht, setenta por cento, e Delta, trinta por cento; QUE, no 

entanto, o depoente conversou com o então governador do Rio 

de Janeiro, SERGIO CABRAL, com o intuito de solicitar que a 

Andrade Gutierrez também participasse das obras; QUE, 

SERGIO CABRAL, diante do pedido, concordou e solicitou que 

o depoente se entendesse com um diretor da CNO de nome 

BENEDITO JUNIOR; QUE, a iniciativa de procurar SERGIO 

CABRAL partiu de uma sugestão do diretor da empresa no Rio 

de Janeiro de nome CLOVIS PRIMO; QUE, SERGIO CABRAL 

pediu em contrapartida às obras do Maracanã que as empresas 

participantes do consorcio dessem propina consistente em cinco 

por cento do valor da obra; QUE, o depoente estima que o custo 

inicial da obra fosse em torno de seiscentos milhões de reais; 

QUE, quando conversou com o então governador SERGIO 

CABRAL, o depoente se recorda de ter sido discutida a posição 

da DELTA no consórcio; QUE, o então governador SERGIO 

CABRAL, embora fosse a posição do depoente que a DELTA 

não deveria participar, por falta de capacidade técnica, disse 

que não permitiria a exclusão da DELTA; QUE, a conversa foi 
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franca, mas o pedido de propina foi veiculado com o uso de 

outra palavra que pelo o depoente se recorda foi 

"contribuição"; QUE, o então governador, ao dizer que não 

permitiria a exclusão da DELTA do consórcio, acrescentou que 

tinha consideração pela empresa e gostava dela, além de dizer 

que ela tinha vencido o certamente; QUE, não sabe detalhes dos 

pagamentos mas sabe dizer que foram feitos parte em espécie e 

parte em doações oficiais; QUE, a Andrade Gutierrez obtinha 

dinheiro em espécie para o pagamento de propina valendo-se de 

empresas de fachada que vendiam notas fiscais simulando 

prestação de serviços; QUE, pode citar como exemplo dessa 

situação as empresas de ADIR ASSAD; QUE, em outras 

situações empresas prestadoras de serviços para a Andrade 

Gutierrez também vendiam notas fiscais; QUE, para justificar 

este custo da propina contabilmente a empresa ora lançava um 

valor de um serviço inexistente ora majorava o custo de um 

serviço prestado; (...) QUE, confrontado com a informação de 

que as empresas que se sagram vencedoras na licitação foram 

ODEBRECHT, DELTA e a própria Andrade Gutierrez em 

consórcio, ou seja, que a Andrade Gutierrez já integrava o 

consórcio desde o início da obra, o depoente esclarece que os 

fatos narrados acima, no que se refere à entrada da Andrade 

Gutierrez nas obras do Maracanã, ocorreram nas fases iniciais 

da concorrência; QUE, melhor esclarecendo informa que havia 

um ajuste de que a ODEBRECHT ganharia a obra do 

Maracanã e a Andrade Gutierrez ganharia a obra do estádio de 

Minas Gerais, Mineirão; QUE, contudo, a ANDRADE 

GUTIERREZ perdeu o interesse pela obra do Mineirão e que, 

em razão disso, procurou o então governador SERGIO 

CABRAL para que a ANDRADE GUTIERREZ também 
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participasse das obras do Maracanã, acima relatada; QUE, 

esse ajuste ocorreu antes do lançamento dos editais; QUE, 

melhor esclarecendo a afirmação acima de que o consórcio 

entre a ODEBRECHT e a DELTA já estava formado informa 

que a DELTA e a ODEBRECHT já estavam ajustadas, porém 

não haviam oficializado o consórcio; (…) QUE, após o seu 

afastamento da presidência da empresa, em setembro de 2011, 

ficou sabendo por meio de CLOVIS que, em razão de prejuízos 

que a obra estava dando, a empresa tinha deixado de efetuar os 

pagamentos da propina; QUE, até setembro de 2011 o 

pagamento da propina estava sendo realizado regularmente;”. 

 

Ressalte-se que, em seu interrogatório, o próprio acusado FERNANDO 

CAVENDISH confessou que a entrada da DELTA no consórcio vencedor da licitação 

para as obras de reforma do Maracanã apenas se deu em razão de acordo feito com o 

então governador SÉRGIO CABRAL, em que ficou estabelecido que a DELTA 

pagaria propina de 5% sobre os valores contratados e recebidos.  

 

Além disso, os acusados CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO e 

CLÁUDIA SALGADO, diretor executivo e secretária da MATRIZ-DELTA, 

respectivamente, por ocasião de seus interrogatórios, confirmaram o acerto realizado 

entre FERNANDO CAVENDISH e o então Governador do Rio de Janeiro 

consubstanciado no pagamento de propina em contrapartida a participação da DELTA 

no consórcio das obras do Maracanã. 

 

DESVIO DE RECURSOS EM OBRAS NO MUNCÍPIO DE IGUABA 

GRANDE 

 

Sobre o desvio de recursos em obras no Município de Iguaba Grande, 

ressalto que, o fato do ora réu FERNANDO CAVENDISH ter sido absolvido em sede 
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recursal da imputação por acórdão já transitado em julgado, exclui a possibilidade de 

considerar-se o fato em questão como "crime antecedente". 

 

DA DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO DAS OBRAS DO PARQUE 

AQUÁTICO MARIA LENK NO RIO DE JANEIRO 

 

Segundo narra o órgão ministerial, a RIOURBE, em 2006, dispensou 

indevidamente a licitação para as obras do Parque Aquático Maria Lenk, para os Jogos 

Panamericanos de 2007, subtraindo do devido procedimento licitatório uma obra 

pública no valor histórico de R$ 11.312.091,35 (onze milhões, trezentos e doze mil, 

noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Aduz que, a DELTA foi beneficiada pela 

dispensa indevida, tendo o MPF ajuizado ação de improbidade (processo nº 0013920-

86.2011.4.02.5101), recebida em 18/05/2015 pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Rio de Janeiro. 

 

De fato, em consulta ao sistema Apolo da justiça Federal verifica-se que o 

MPF, em 21.09.2011, ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

em face, dentre outros, da DELTA CONSTRUÇÕES SA, visando a responsabilização 

dos réus por atos de improbidade consistentes em gestão irregular de verbas federais 

para a realização de obras no Parque Aquático Maria Lenk por ocasião dos Jogos 

Panamericanos de 2007. De acordo com o andamento da referida ação penal, os autos 

foram conclusos para sentença em 05.06.2018. 

 

Destaca-se aqui, que não é necessário que haja processamento e condenação 

pela infração penal antecedente. Este também é o entendimento majoritário, incluindo 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal: 

 

“A majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de que a apuração do crime de lavagem de dinheiro 

é autônoma e independe do processamento e da condenação em 
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crime antecedente, sendo necessário apenas sejam apontados os 

indícios suficientes da prática do delito anterior.” (HC 

137.628/RJ, julgado em 26/10/2010, DJe 17/12/2010). 

 

DAS FRAUDES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, 

SUPERFATURAMENTO, DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E PAGAMENTOS 

INDEVIDOS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DO DNIR 

NO CEARÁ 

 

De acordo com a presente denúncia, foi ajuizada a ação penal nº 0002885-

38.2012.4.05.8100 (distribuída para a 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará), 

em face de 29 pessoas, dentre elas, o ora réu ALUIZIO ALVES DE SOUZA, em razão 

de “um ambicioso esquema criminoso voltado para a prática de fraudes em 

procedimentos licitatórios, superfaturamento, desvio de verbas públicas e pagamentos 

indevidos em projetos de infraestrutura rodoviária, realizadas pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Ceará (DNIT/CE)”. – fl. 113. 

 

Conforme ressalta o MPF em alegações finais, “A sentença da referida 

ação penal foi prolatada em 10/10/2017, podendo-se observar que houve a 

condenação de vários réus, inclusive ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, nas penas do 

artigo 288 do Código Penal (quadrilha ou bando) e do artigo 333, parágrafo único, c/c 

o artigo 71 (corrupção ativa qualificada continuada), todos do Código Penal. 

Menciona-se na sentença que conforme a Controladoria-Geral da União, houve um 

prejuízo estimado pela CGU, com relação aos contratos celebrados entre o DNIT e a 

empresa Delta Construções S/A, no período de março de 2009 a julho de 2010, na 

ordem R$ 6.630.780,93, além de pagamento de serviços não comprovados no total de 

R$ 13.056.626,96.”. – fl. 8954 (grifei). 

 

PECULATO-DESVIO-OBRA DA BR 316/MA – DNIT – 2010 
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A ação de improbidade nº 53070-31.2014.4.01.3700, distribuída à 13ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Maranhão e anexa aos autos, revela que no contrato da 

obra da BR 316/MA, entre o DNIT no Maranhão e a DELTA, foi utilizado material 

diverso do previsto no contrato, a caracterizar não só falha na fiscalização, mas também 

o pagamento de material que não chegou a ser utilizado nos serviços, como concluiu o 

TCU (acórdão nº 2232-32/10-P). 

É cediço que o crime de lavagem de dinheiro é apurado de forma autônoma 

em relação ao crime antecedente, até porque são distintos os bens jurídicos tutelados. É 

o que se depreende da leitura do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98. Assim, segundo 

entendimento dos Tribunais Superiores, a simples existência de indícios da prática de 

"infração penal", por si só, autoriza o processo para apurar a ocorrência do delito de 

lavagem de dinheiro, porquanto há menos rigor já que não se forma juízo condenatório 

acerca do delito antecedente. 

 

Assim, como já dito por ocasião da análise da preliminar de inépcia da 

denúncia, considero devidamente apontada a suposta prática de crimes 

antecedentes previstos expressamente no inciso V do artigo 1º da Lei 9613/98, 

conforme exigido para imputação do crime de lavagem anteriormente às modificações 

realizadas pela Lei 12.683/2012. 

 

Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “tendo o crime sido 

praticado antes da alteração legislativa [da Lei 12.683/2012], a denúncia [deve ter] o 

cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão legal à época dos fatos” 

(HC 276.245/MG, Quinta Turma, DJe 20/06/2017). 

 

Ressalto que o fato de ter havido decreto absolutório com acórdão transitado 

em julgado em relação a uma das condutas apontadas pelo MPF como crime 

antecedente, não afasta a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro, 

como quer fazer crer a defesa do réu DIONÍSIO TOLOMEI, uma vez que subsistem os 

indícios de que o objeto material da lavagem foi proveniente, direta ou indiretamente, 
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de infrações penais, haja vista as demais condutas apontadas como crimes 

antecedentes pelo órgão ministerial. 

 

De igual modo, afasto a alegação da defesa de CARLOS AUGUSTO 

CACHOEIRA no sentido de que nenhum dos supostos fatos apontados pelo MPF como 

crimes antecedentes tenha qualquer relação com o ora acusado, o que impediria uma 

eventual condenação pelo delito de lavagem de dinheiro. Isso porque, prevalece o 

entendimento de que o sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pode ser, não só o 

autor, o coautor ou o partícipe do crime antecedente, mas todo aquele que, de alguma 

forma, concorra para a ocultação ou dissimulação do lucro proveniente da 

atividade delituosa.  

 

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido 

de que para a configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é 

necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora 

derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo. 

 

CRIMES DE LAVAGEM PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA 

 

No que se refere especificamente ao inciso VII (“praticado por organização 

criminosa”), tem-se que, quando da edição da Lei 9.613/1998, não havia no 

ordenamento jurídico pátrio a definição do crime de organização criminosa, o que só 

veio a ocorrer com o advento da Lei 12.850/2013, razão pela qual se passou a 

questionar se ocultação ou dissimulação de bens, valores ou direitos decorrente da 

prática de delitos por qualquer associação poderia configurar o crime de lavagem de 

dinheiro, ou mesmo se a regulamentação contida em diplomas internacionais, como a 

Convenção de Palermo, seria suficiente para a incidência do dispositivo legal em 

exame. 
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Ao analisar o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de 

que, em razão do princípio da reserva legal, somente a legislação interna pode definir o 

crime de organização criminosa, que não pode ser equiparado ao de quadrilha. Confira-

se: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – 

LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE – QUADRILHA 

(ATUALMENTE DESIGNADA “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA”) 

– CONDUTAS PRATICADAS ENTRE 1998 E 1999, 

MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEI Nº 

12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – IMPOSSIBILIDADE 

CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE 

TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

COMO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA 

INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PALERMO – 

INCIDÊNCIA, NO CASO, DO POSTULADO DA RESERVA 

CONSTITUCIONAL ABSOLUTA DE LEI EM SENTIDO 

FORMAL (CF, art. 5º, inciso XXXIX) – DOUTRINA – 

PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, 

DE CONSIDERAR-SE O CRIME DE FORMAÇÃO DE 

QUADRILHA COMO EQUIPARÁVEL AO DELITO DE 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA EFEITO DE REPRESSÃO 

ESTATAL AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 12.683/2012 E 

DA LEI Nº 12.850/2013 – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. – Em matéria penal, prevalece o dogma da 

reserva constitucional de lei em sentido formal, pois a 

Constituição da República somente admite a lei interna como 

única fonte formal e direta de regras de direito penal, a 
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significar, portanto, que as cláusulas de tipificação e de 

cominação penais, para efeito de repressão estatal, subsumem-

se ao âmbito das normas domésticas de direito penal 

incriminador, regendo-se, em consequência, pelo postulado da 

reserva de Parlamento. Doutrina. Precedentes (STF). – As 

convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, não 

se qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta 

legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação 

de crimes e à cominação de sanções penais. 

(RHC 121835 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 20-11-2015 PUBLIC 23-11-

2015) 

 

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes formação 

de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de dinheiro (art. 1º, 

incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98). Trancamento da ação 

penal. Inépcia da denúncia. Não caracterização. Atendimento 

aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Inexistência de dolo 

específico para a configuração do delito de quadrilha (CP, art. 

288). Necessidade de revolvimento de provas. Inadmissibilidade 

na via do habeas corpus. Inviabilidade da denúncia quanto ao 

delito de lavagem de dinheiro fundado na participação em 

organização criminosa (art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, 

com a redação anterior à Lei nº 12.683/12). Ausência de 

definição jurídica na legislação pátria à época dos fatos. 

Ressalva de entendimento contrário do Relator (HC nº 

108.715/RJ, Primeira Turma, DJe de 29/5/14). Definição 

jurídica não suprida pela Convenção Internacional de Palermo, 

incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 
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5.015/04. Precedente. Recurso parcialmente provido. Extensão 

dos efeitos a corréus (CPP, art 580). 1. O trancamento da ação 

penal em habeas corpus constitui medida excepcional, somente 

sendo aplicável quando se demonstrar, mediante inequívoca 

prova pré-constituída, que não houve justa causa ou que 

ocorreu flagrante ilegalidade. Precedentes. 2. Na hipótese em 

exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no 

oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos 

previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 3. O debate 

acerca da inexistência de dolo específico para a configuração 

do delito de quadrilha (CP, art. 288), em sede de habeas corpus, 

é inadequado, pois demanda incursão no domínio da prova. 4. 

Ressalvado o entendimento do Relator, é atípica a conduta 

capitulada no art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98 - a qual foi 

imputada ao recorrente -, pois, à época dos fatos narrados na 

denúncia (1998 a 2005), não havia definição jurídica na 

legislação pátria para 'organização criminosa'. 5. A Convenção 

Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo 

brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04, não supriu essa omissão, 

conforme assentado majoritariamente pela Corte no julgamento 

da AP n° 470/MG. 6. Recurso ordinário parcialmente provido, 

concedendo-se a ordem de habeas corpus para trancar a ação 

penal proposta contra o recorrente no tocante ao art. 1º, inciso 

VII, da Lei nº 9.613/98. 7. Extensão dos efeitos dessa decisão 

aos demais corréus que respondem pelo mesmo delito (CPP, 

art. 580). 

(RHC 124082, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-025 DIVULG 05-02-2015 PUBLIC 06-02-2015) 
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HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL 

SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, 

inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, 

proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a 

não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. 

Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas 

corpus. TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo 

penal pressupõe lei em sentido formal e material. LAVAGEM 

DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. 

A teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o 

valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter 

decorrido de uma das práticas delituosas nela referidas de 

modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se 

confunde com o de organização criminosa, até hoje sem 

definição na legislação pátria. 

(HC 108715, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 

Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-102 DIVULG 28-05-2014 PUBLIC 29-05-2014) 

 

No caso dos autos, como visto, os ora réus foram acusados de ocultar e 

dissimular a natureza, a origem e a propriedade de bens e valores provenientes 

diretamente de crimes contra a Administração Pública praticados por organização 

criminosa entre os anos de 2007 a 2012, período em que não havia no ordenamento 

jurídico pátrio a definição do delito de organização criminosa, que só passou a constituir 

infração penal após a Lei 12.850/2013. 

 

Por conseguinte, evoluindo em meu entendimento pessoal anterior, tenho 

que não se pode considerar a organização criminosa como delito antecedente à lavagem 

de dinheiro neste caso, devendo permanecer como crimes antecedentes a lavagem de 
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dinheiro, no caso de que se trata, tão-somente aqueles praticados contra a administração 

pública sobre os quais fiz breves considerações linhas acima e que se encontram listados 

no rol taxativo do artigo 1º da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012. 

 

Nesse sentido: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

HABEAS CORPUS. formação de quadrilha (Atual associação 

criminosa). CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1º, v 

E VII, § 1º, II, § 2º, I e II, da Lei 9.613/98). ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA COMO DELITO ANTECEDENTE. CONDUTA 

NÃO DEFINIDA À ÉPOCA DOS FATOS. ATIPICIDADE. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. O crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98, antes das 

alterações promovidas pela Lei n. 12.683/2012, previa que os 

recursos ilícitos submetidos ao branqueamento poderiam ter 

como fonte quaisquer dos crimes constantes de seus incisos I a 

VIII. 

2. A ausência à época de descrição normativa do conceito de 

organização criminosa impede o reconhecimento dessa figura 

como antecedente da lavagem de dinheiro, em observância ao 

princípio da anterioridade legal, insculpido nos arts. 5º, XXXIX, 

da CF, e art. 1º do CP. 

3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 

4. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no HC 331.671/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA 

TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) 
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PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. 

NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE "LAVAGEM" DE CAPITAIS 

OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º, 

INC. VII, DA LEI N. 9.613/1998. 3. REDAÇÃO ANTERIOR À 

LEI N. 12.683/2012. CRIME ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. 4. ATIPICIDADE À ÉPOCA. TIPO PENAL 

PREVISTO APENAS NA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 5. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a 

Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e 

sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 

pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 

ilegalidade. 

2. O delito de lavagem de dinheiro possui natureza acessória, 

dependendo, portanto, da prática de uma infração penal 

antecedente, da qual tenha decorrido a obtenção de vantagem 

financeira ilegal. Dessarte, sua existência depende de fato 

criminoso pretérito, como antecedente penal necessário. 

3. Antes da alteração trazida pela Lei n. 12.683/2012, o crime 

de lavagem de dinheiro estava adstrito a certas e determinadas 

infrações penais, segundo rol taxativo. Somente haveria crime 

de lavagem de capitais se o crime antecedente fosse um dos 

listados no rol do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, que trazia no 

inciso VII crime praticado por organização criminosa. 
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4. Nesse contexto, considerando que o tipo penal de 

organização criminosa foi introduzido no ordenamento penal 

apenas com a entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, ou seja, 

após os fatos trazidos na denúncia, mostra-se atípica a conduta 

imputada ao paciente e demais corréus. 

5. Habeas corpus não conhecido. Ondem concedida de ofício, 

para trancar a ação penal, somente no tocante ao delito 

previsto no art. 1º, inciso VII, da Lei n. 9.613/1998, com 

extensão aos corréus Rogério Cesar Sasso, Vera Regina Lellis 

Vieira Ribeiro, Alaor de Paula Honório e Kazuo Tane, na forma 

do artigo 580 do Código de Processo Penal. 

(HC 342.729/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 

07/03/2016) 

 

Dito isso, passo à análise do delito de lavagem de dinheiro previsto no 

artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98 imputado aos acusados. 

 

Do delito de lavagem de ativos (artigo 1º, inciso V, da Lei 9.613/98) 

 

Conforme relatado, foi imputado aos acusados a conduta de associar-se em 

quadrilha para fins de efetuar, habitualmente, no período de 2007 a 2012, diversas 

operações de dissimulação da natureza e movimentação de valores provenientes, direta 

ou indiretamente, de crimes contra a Administração Pública, no total de R$ 

370.400.702,17, para posteriormente serem sacados em espécie, possibilitando o 

pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. 

 

Segundo o órgão ministerial a quadrilha liderada por FERNANDO 

CAVENDISH utilizava a DELTA CONSTRUÇÕES S/A como um instrumento para 

encobrir as ações criminosas de seus membros e funcionários, acompanhado de 
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diretores regionais da empresa e funcionários da área administrativa e financeira, 

transferindo vultosos recursos a empresas “fantasmas”, como forma de dissimular o 

desvio de recursos públicos e o consequente pagamento de propinas a agentes estatais. 

 

Essas consideráveis quantias foram repassadas a empresas vinculadas a 

organizações criminosas chefiadas por ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São 

Paulo, e CARLINHOS CACHOEIRA, em Goiás/Distrito Federal, mediante contratos 

fictícios sem a correspondente prestação dos serviços, celebrados em diferentes 

localidades, com empresas inexistentes de fato. Mais de 200 milhões de reais, que foram 

repassados a empresas “fantasmas”, foram pagos por centros de custos administrativos e 

auxiliares, ou seja, sem qualquer ligação direta com obras e sem qualquer justificativa 

plausível. 

 

O repasse direto e indireto de verbas ilícitas a 18 empresas de fachada dos 

chamados “operadores financeiros”, no total de R$ 370.400.702,17 restou demonstrado 

por meio da documentação juntada aos autos pelo órgão ministerial às fls. 10/21 do 

anexo XIV. 

 

Ressalte-se que, à época dos fatos narrados na denúncia, a empresa DELTA 

teve 96,3% do seu faturamento oriundo de verbas públicas, alcançando o montante de 

quase onze bilhões, conforme depreende-se da fl. 09 do anexo XIV. 

 

Da conduta de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD 

 

Em seus interrogatórios em juízo, ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, 

confessaram fazer parte do esquema de geração de recursos em espécie para a DELTA 

por meio de empresas fictícias. Por elucidativo, transcrevo as declarações, as quais 

foram muito bem sintetizadas pelo órgão ministerial: 
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“O réu ADIR ASSAD declarou, em síntese, que: responde a dois processos 

no Rio de Janeiro, um referente à Operação Irmandade e outro que veio de São Paulo, 

além de dois processos em Curitiba/PR, um sobre a Petrobras/Setal/My Way e outro na 

fase de alegações finais; trabalhava no setor de entretenimento em São Paulo, sendo 

sócio de uma das maiores empresas do ramo, a Rock Star, que dominava o mercado; 

tinha relacionamento com grandes empreiteiras e juntou-se ao irmão MARCELLO 

ABBUD, constituindo a empresa LEGEND, tendo ambos decidido abrir empresas de 

terraplanagem; já sabiam que grandes empreiteiras tinham necessidade de dinheiro em 

espécie para repasse de pagamentos para agentes públicos e políticos, Caixa 1 e Caixa 

2; ofereceram serviços de terraplanagem, mas seria de graça, ficava perfeito pois 

resolvia o problema do Caixa 2; o lucro ficava menor, mas conseguiam seus objetivos; 

nunca houve serviços prestados à DELTA; às vezes, colocava uma ou duas máquinas 

nas obras para dar a aparência de execução de serviços; conhecia ANDRÉ 

MACHADO, que era amigo do amigo Jorge; foi apresentado na DELTA em 

2007/2008; houve uma primeira reunião com CARLOS PACHECO e mostrou logo o 

jogo completo, inclusive dispondo-se a arrumar o dinheiro antes da DELTA pagar-

lhe pelas notas frias; depois de autorizado por PACHECO, tratou de tudo com a 

CLÁUDIA SALGADO; não tratou do negócio escuso com ANDRÉ MACHADO, ele 

apenas o apresentou na matriz; o HERALDO PUCCINI soube do esquema um pouco 

mais à frente, quando substituiu ANDRÉ; quando fez uma reunião com o FERNANDO 

CAVENDISH, no final de 2010, início de 2011, este lhe falou que queria acelerar os 

faturamentos e precisava de muito dinheiro de Caixa 2; no início, CLÁUDIA narrou 

que estava tendo problemas com fornecedores menores e ficou com receio do depoente 

não devolver o dinheiro transferido pela DELTA, mas foi tranquilizada por ele; na 

década de 80 fornecia madeiras para empreiteiras e já naquela época havia comissão 

no pagamento entre os particulares; ouvia falar que era comum empreiteiras darem 

dinheiro a funcionários públicos e políticos; começou a fornecer notas para a DELTA 

em 2007, quando ela era 49ª empreiteira na classificação, e devido à facilidade de 

arrumar o dinheiro, em 2010 já estava entre as 10 maiores do país; FERNANDO não 

tinha limite, o céu para ele era o limite; quando começou a aumentar o faturamento, 
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a CLÁUDIA, logicamente com orientação do PACHECO, lhe falou para aumentar o 

número de empresas fornecedoras de notas, para aumentar o faturamento, de forma 

a cumprir os compromissos e ganhar as obras; chegou uma hora que tinha 14/15 

empresas; esse dinheiro em espécie não era para pagar fornecedores, era apenas para 

crescer mais e chegar entre as primeiras do país; era para pagamento do que, 

subliminarmente, entende-se que seria Caixa 2, pagamento de propina; para que uma 

empresa (DELTA) precisaria de R$ 2/3 milhões em dinheiro?; na reunião que teve com 

FERNANDO CAVENDISH no final de 2010 início de 2011, as demandas haviam 

aumentado bastante, tinha dinheiro a pagar ao governador Sérgio Cabral; grande 

parte ia para o Sérgio Cabral e não podia atrasar; aí ele colocou o HERALDO 

PUCCINI em São Paulo, tirou a CLÁUDIA e colocou a Ana Paula, mas o esquema 

continuou; tinha um funcionário da DELTA muito antigo e de estrita confiança, de 

nome Wilmar, que fazia esse meio de campo de juntar o dinheiro, havia duas mulheres 

que iam em São Paulo buscar o dinheiro, duas vezes por semana, R$ 150/170 mil por 

mala, o transporte era por avião; a DELTA tinha tipo um departamento para entregar 

o dinheiro pelo Brasil; o depoente recebia 12%; estima que o fornecimento de dinheiro 

em espécie à DELTA tenha gerado em torno de R$ 370 milhões entre 2007 e 2012; não 

conhece ALUÍZIO ALVES da DELTA no nordeste; 90% era centralizado no Rio de 

Janeiro; citou a participação da DELTA na obra do COMPERJ; não conhece 

HUMBERTO SOARES; não conheceu CLÁUDIO ABREU da DELTA no Centro-Oeste 

e Distrito Federal; CARLOS CACHOEIRA era um concorrente do depoente na 

DELTA, em escala bem menor, ele tirava mercado na venda de notas frias; acha que 

alguém pediu para fazer uma transferência de uma de suas empresas para outra de 

CARLOS CACHOEIRA; as empresas do depoente foram pegas por causa das empresas 

do CARLOS CACHOEIRA, pois quando foi instalada a CPMI do Cachoeira, não se 

sabia onde iria bater e quando começou a respigar nas empresas do depoente virou um 

alvoroço no mercado, estava se mexendo num vespeiro; uma vez, o pagamento estava 

atrasado e o dinheiro foi entregue na transportadora TRANS-EXPERT, a mando da 

DELTA/Ana Paula; a MARÍLIA era chefe da CLÁUDIA mas nunca teve contato com 

ela; não teve contato com GERALDO EMÍDIO, DIONÍSIO TOLOMEI e LUIZ 
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HENRIQUE; já HERALDO PUCCINI ficava direto no controle, fazia a interface, era 

com ele que o depoente resolvia, não só assuntos de São Paulo como também do Rio de 

Janeiro; esteve com PAULO MERIADE antes da bomba da revista Veja estourar, ele 

chegou desesperado no seu escritório para saber se o depoente fornecia só para a 

DELTA, queria saber quais eram os clientes, estava muito transtornado, isso foi em 

2012; já tinha uma relação com ele, que passou a controlar no Rio de Janeiro a partir 

do aumento do fluxo de dinheiro, ele lhe falou que controlava o mercado inteiro; 

DENISE SALVIANO, RODRIGO MORAL, ALUÍZIO ALVES e HUMBERTO SOARES 

não conhece; sobre SÔNIA e SANDRA BRANCO, o depoente as colocou como sócias 

das empresas criadas, mas eram suas funcionárias, tendo-lhes remunerado para 

assinarem os contratos sociais; elas sabiam que o que faziam era ilícito, mas não 

tinham noção do problema, ambas ganhavam bons salários; ADALBERTO 

PALHINHAS foi durante muitos anos seu contador, mas não passava a história para 

ele; AMAURI PONTALTI era um pouco mais moderno, mas era a mesma coisa, não 

abriu o jogo; teve apenas uma reunião com FERNANDO CAVENDISH; PACHECO 

deu carta branca para CLÁUDIA SALGADO para implementar o esquema e duas vezes 

por mês ia ao Rio de Janeiro visitar CLÁUDIA; lembrou de outra entrega de dinheiro 

em espécie na transportadora de Dario Masser, por ordem da DELTA; a DELTA tinha 

necessidade de fazer pagamentos em obras no interior, mas os valores eram bem 

menores; em relação a complementos salariais, depositava na conta dos funcionários 

no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul; com certeza FERNANDO 

CAVENDISH tinha conhecimento que a demanda de dinheiro em espécie entre 2007 

e 2012 chegou a R$ 370 milhões; por segurança, não entregava mais de R$ 200 mil 

por mês; esteve com PAULO MERIADE DUARTE por 5/6 vezes na DELTA e também 

no seu escritório em São Paulo.” – fls. 8916/8918. 

 

“O réu MARCELLO JOSÉ ABBUD declarou, em síntese, que: parte da 

acusação imputada na denúncia é verdadeira; foi sócio das empresas LEGEND, JSM e 

POWER; essas empresas foram usadas para vender notas fiscais frias e produzir Caixa 

2 para a DELTA; em 2005, saiu de uma empresa litigiosamente e estava em situação 
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financeira ruim; foi convidado por ADIR a constituir a LEGEND em 2006, que 

trabalhou de fato até meados de 2007, quando começou a ter contratos com a DELTA; 

existia alguma coisa que tinha serviço, como a Marginal Tietê, o restante não, só 

contratos e emissão de faturas; os contratos e as ordens de faturamento vinham da 

DELTA, era descontada uma comissão, que era de 10% e passou para 12%; a 

diferença era retirada em dinheiro vivo no escritório; quem fazia os contatos era ADIR 

ASSAD; não conhecia nenhum dos demais acusados; fazia conferência em planilhas de 

controle, trabalho de escritório; não teve informação sobre o destino do dinheiro, 

escutou ADIR comentar que usavam o dinheiro para pagar serviços de terceiros; houve 

solicitações da DELTA também para fazer depósitos em conta de terceiros; quando 

aconteceu a CPMI do Cachoeira e a publicação na revista Veja com o ADIR na capa, 

todos os serviços cessaram; a entrega do dinheiro era feita por equipe da DELTA 

gerenciada por Wilmar, três ou quatro mulheres, que levavam para o destino, 

duas/três vezes por semana, cada viagem não passava de 300 mil reais; imagina ter 

produzido de Caixa 2 para a DELTA em torno de R$ 300 milhões; não tem 

informação sobre políticos beneficiados; o único contato que teve na DELTA era com 

Alex Wilson, falou com a CLÁUDIA uma vez; SÔNIA e SANDRA BRANCO 

trabalhavam no escritório e sabiam do que se tratava, da venda de notas, mas não 

sabiam a que se destinava; elas recebiam um bom salário e bonificação; a partir de 

2008 a DELTA queria que ADIR tivesse mais meia dúzia de empresas, para diluir as 

operações; o depoente se arrepende profundamente dos erros cometidos.” – fl. 8918. 

 

A confirmar as declarações prestadas por ADIR ASSAD e MARCELO 

ABBUD, a documentação de fls. 29/32 e 33 do anexo XIV, comprova que, de fato, os 

centros de custos administrativos e auxiliares da DELTA repassaram mais de 200 

milhões de reais a empresas “fantasmas”, sem que houvesse qualquer ligação direta com 

obras e sem qualquer justificativa plausível. 

 

De acordo com os documentos de fls. 693/695, as empresas “fantasmas” 

pertencentes à organização criminosa de ASSAD e ABBUD emitiram notas fiscais 
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fictícias, entre 2007 e 2009, apenas para o centro de custo “Transposição do Rio Turvo-

RJ”. 

 

Sobre o referido centro de custo, o acusado CARLOS ALBERTO DUQUE 

PACHECO, Diretor Executivo da DELTA, reconheceu que tal centro era utilizado 

apenas para fazer a alocação de notas fiscais do ADIR, não havendo obras. Acrescentou 

que era o responsável por controlar todas as despesas totais da DELTA e que autorizou 

CLAUDIA a operacionalizar o centro de custos rio turvo.  

 

A acusada CLÁUDIA SALGADO, por sua vez, esclareceu o modus 

operandi da lavagem, ao asseverar que trabalhou na DELTA de 1997 até 2012; recorda-

se das empresas de ADIR ASSAD; existia o Caixa 2 operacional feito com notas das 

empresas de ADIR, sendo esse dinheiro utilizado para pagar fornecedores pequenos, 

complementos salariais, aluguel de carro, transporte; a depoente foi apresentada a ADIR 

pelo diretor regional de São Paulo, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, em função deste 

já trabalhar com empresas de ADIR em São Paulo, tendo a depoente o encaminhado 

para FERNANDO CAVENDISH, de quem obteve autorização para implementar a 

geração de Caixa 2 por meio da emissão de notas fiscais; ADIR cobrava 12% do valor 

faturado; depois que as notas eram pagas, o dinheiro vinha para o seu setor e era 

repassado a quem fosse determinado; o dinheiro era pego no escritório de ADIR; (...) os 

coordenadores das obras informavam a necessidade de dinheiro em espécie e a matriz 

providenciava as notas com os valores necessários; (...) conheceu ADIR ASSAD, pois 

conversou com ele no início e o encaminhou para FERNANDO, às vezes ele vinha ao 

Rio para trazer as notas; a depoente afirma que fazia o que lhe mandavam, em função 

do emprego, jamais faria de novo; é formada em economia e sabia que era Caixa 2; o 

portador que pegava o dinheiro no escritório de ADIR, depois entregava no Rio ou 

encaminhava para as regionais”. Afirmou ainda que não havia prestação de serviços 

pelas empresas de ADIR ASSAD, cada diretor de regional levava a demanda de sua 

região. Além disso, reconheceu que “o centro de custos do Rio Turvo foi criado 
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administrativamente para que as notas de ADIR fossem lançadas contabilmente e que o 

mesmo ficava centralizado na Matriz. 

 

Em relação a obra do Maracanã, afirmou que parte do Caixa 2 produzido 

pelas empresas de ADIR ASSAD foi usado para pagar o acerto de FERNANDO com 

Sérgio Cabral; naquela ocasião foi chamada por FERNANDO que lhe disse que Carlos 

Miranda iria procurá-la no escritório, tendo-lhe feito a entrega dos valores; a declarante 

recebia uma planilha com o valor a ser pago. 

 

Não há dúvidas, portanto, da atuação do grupo comandado por ADIR 

ASSAD/MARCELO ABBUD no esquema criminoso consistente na criação de 

empresas que prestassem serviços fictícios à DELTA CONSTRUÇÕES, cuja finalidade 

era facilitar e assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem da corrupção nos 

contratos da DELTA com o poder público, bem como facilitar e assegurar a execução, a 

ocultação, a impunidade e a vantagem do pagamento de propina a agentes públicos. 

 

Dessarte, a condenação dos réus ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD nas 

penas do artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Da conduta de SÔNIA MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA 

BRANCO MALAGO 

 

As acusadas eram sócias de grande parte das empresas fantasmas de ADIR 

ASSAD e MARCELLO ABBUD, conforme depreende-se das provas constantes dos 

autos. Além disso, faziam a movimentação financeira dessas empresas. 

 

Embora as acusadas tenham alegado em seus interrogatórios que tinham 

ciência de que faziam “coisa errada”, sustentam que o faziam, pois tinham receio de 

perderem o emprego. 
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Ora, tal argumento não merece acolhida, uma vez que tinham ciência que 

estavam fazendo algo reprovável. Como bem destacado pelo órgão ministerial, “Ainda 

que não conhecessem a total amplitude do esquema e os seus mínimos detalhes, SÔNIA 

e SANDRA BRANCO sabiam que eram sócias de empresas fantasmas que emitiam 

notas fiscais frias pela prestação de serviços fictícios, bem como que havia expressiva 

movimentação de dinheiro em espécie, sendo capazes de avaliar que o esquema era de 

gigantescas proporções. Nada obstante a natural sabença de que praticavam condutas 

ilícitas, ambas aderiram conscientemente ao esquema, pois para isso eram regiamente 

remuneradas.” – fl. 8977. 

 

Extrai-se das provas constantes dos autos, sobretudo a prova oral e 

documental produzida, que as ora acusadas não figuravam apenas como “laranjas” no 

esquema, porquanto assinavam os contratos de prestação de serviços com conhecimento 

de que eram falsos, tendo em vista que tais empresas sequer existiam e, por razões 

óbvias, não poderiam cumprir o estabelecido nos contratos. 

 

Importante destacar as apreensões de documentos feitas na residência de 

SANDRA MARIA BRANCO, as quais reforçam a tese de que a ora acusada tinha plena 

ciência da origem ilícita dos valores movimentados pelas empresas de ADIR ASSAD e 

MARCELO ABBUD, uma vez que revelam movimentações milionárias nas contas 

bancárias das empresas, as quais, diga-se, estavam registradas em seu nome e de outros 

familiares, além de uma imensa lista de empresas de fachada de ADIR ASSAD e 

MARCELO ABBUD. 

 

Não por outro motivo, aliás, estas duas acusadas informam que sempre 

receberam remuneração bem acima da média, inclusive bônus eventuais por parte do 

corréu ADIR ASSAD, o que permite concluir que não eram simples empregadas, mas 

integrantes conscientes de um esquema criminoso. 
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Portanto, de rigor a condenação de SONIA e SANDRA BRANCO nas 

penas do artigo 1º, inciso V, da lei 9613/98. 

 

Da conduta de AMAURI PONTALTI e ADALBERTO PALHINHAS 

 

Em relação aos ora acusados, não há nos autos elementos de provas 

suficientes para sustentar uma condenação. 

 

Em seu interrogatório, o próprio ADIR ASSAD afirma que que não passava 

a “história” para o contador ADALBERTO PALHINHAS nem “abriu o jogo” para o 

contador AMAURI PONTALTI. 

 

A acusada SONIA BRANCO, por sua vez, afirma que ADALBERTO 

PALHINHAS não tinha nada a ver e que AMAURI, não sabe se ele tinha 

conhecimento, não entrava em detalhes, ia lá no escritório de vez em quando. 

 

Embora o MINISTÉRIO PÚBLICO afirme que ambos os contadores sabiam 

que as empresas de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD não tinham instalações 

físicas e nem empregados, não trouxe aos autos nenhuma prova que demonstre o 

alegado. 

 

Assim, a absolvição dos acusados AMAURI e ADALBERTO da prática da 

conduta de lavagem de dinheiro que lhes foi atribuída na denúncia é medida que se 

impõe. 

 

Da conduta de CARLOS CACHOEIRA 

 

No que tange a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLOS 

CACHOEIRA), embora tenha negado a prática da lavagem de ativos em seu 

interrogatório, alegando que não usou empresa sua para formação de Caixa 2 nem 
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fornecimento de notas fiscais em benefício da DELTA, os elementos de prova 

constantes dos autos apontam no sentido contrário. 

 

Conforme asseverado pelo MPF em suas alegações finais, o esquema 

DELTA-CACHOEIRA restou demonstrado sobretudo em razão da comprovação da 

transferência de vultosos valores para empresas de propriedade do operador CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, as quais não existiam fora do papel. 

 

De acordo com quadro colacionado pelo MPF à fl. 8978, o qual reproduzo 

abaixo, foi transferido o valor de R$ 98.659.126,92, entre 2008 e 2012, para as 

seguintes empresas fantasmas de propriedade de CARLINHOS CACHOEIRA: 

 

EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL VALOR 

ADALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E 

TRANSPORTES LTDA 

27.513.350,00 

BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 13.012.704,40 

G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (atual A&R 

CONST. & INCORP.) 

36.986.858,00 

COMERCIAL GM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME 

8.905.870,00 

MIRANDA & SILVA CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA 

12.240.344,52 

TOTAL 98.659.126,92 

 

A corroborar a atuação de CACHOEIRA no esquema criminoso, destaco 

ainda as declarações de DENILSON PELEGRINO PEREIRA, que trabalhou na 

operação Monte Carlo e prestou alguns esclarecimentos acerca das empresas 

“fantasmas” atribuídas ao Grupo CACHOEIRA. A referida testemunha de acusação 

disse ter feito alguns levantamentos de campo na Operação Monte Carlo e vários 

relatórios na Operação Saqueador e confirma o teor de todos os relatórios produzidos. 
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Afirma que a Saqueador traz material da CPMI do CAHOEIRA. Menciona que realizou 

apurações sobre as empresas Brava, Adalberto & Pantoja, G & C e Miranda & Silva, 

tendo verificado que essas empresas não estavam sediadas em Brasília e no entorno de 

Goiânia e que também trabalhou com o material apreendido e as quebras de sigilo, 

sendo confirmado que essas empresas não existiam de fato, bem como que todos os 

valores recebidos por elas eram provenientes da DELTA. Assevera que essas 

empresas não tinham empregados e seus sócios eram outras pessoas, que não aquelas 

constantes do contrato social, tendo havido entrevistas de algumas dessas pessoas, que 

verificou-se que algumas dessas pessoas que constavam como sócios emprestaram seus 

nomes, ou alteravam algum dado cadastral – nome da mãe, data de nascimento – para 

criação de um novo CPF, que possibilitou a constituição dessas empresas “fantasmas”. 

Em relação às análises bancárias, verificou-se que o procurador das empresas Alberto & 

Pantoja, Brava e Miranda & Silva era GEOVANI PEREIRA DA SILVA, sendo este o 

responsável pelos saques em espécie; ele, GEOVANI, também fez saques para outras 

empresas; foi feito levantamento fotográfico das empresas “fantasmas”. 

 

É possível extrair da quebra de sigilo bancário realizada pela CPMI do 

CACHOEIRA que a relação entre a DELTA e as empresas de CARLINHOS 

CACHOEIRA existia desde 2002. Na referida cautelar constata-se que, de 2002 até 

2012, foram 1.565 transações, que representaram compensações financeiras da DELTA 

para a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., controlada pelo grupo 

de CACHOEIRA, de R$ 6.230.636,70. 

 

Em suas declarações prestadas em Juízo, a testemunha TÁCIO MUZZI, 

Delegado da Polícia Federal ratificou os dados contidos no relatório do IPL 409/2012-

11 sobre a quadrilha/orcrim comandada por FERNANDO CAVENDISH e esclareceu 

que o modus operandi dos dois grupos, o comandado por ADIR 

ASSAD/MARCELO ABBUD e o comandado por CARLINHOS CACHOEIRA era 

similar consistindo na criação de empresas que prestassem serviços fictícios à 

DELTA CONSTRUÇÕES. 
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Especificamente em relação a CACHOEIRA asseverou que havia um 

relacionamento muito próximo deste com CLÁUDIO ABREU, também verificando-se 

pagamentos nos mesmos moldes daqueles de São Paulo: as empresas “de papel”, eram 

usadas para justificar contabilmente saídas de recursos da DELTA; essa saída era 

contabilizada como prestação de serviços fictícios; as empresas de fachada criadas não 

tinham pessoal nem maquinário. 

 

A proximidade do Diretor da regional Centro-Oeste da DELTA, 

CLÁUDIO ABREU e CACHOEIRA foi confirmada por FERNANDO 

CAVENDISH em suas declarações prestadas em juízo, ocasião em que confirmou 

que a referida diretoria se abasteceu com recursos provenientes de empresas de 

Goiás, de forma semelhante às empresas de ADIR ASSAD, que essas empresas 

seriam a Pantoja, Brava e outras. Acrescentou, outrossim, que CARLOS 

CACHOEIRA era ligado ao diretor CLAUDIO ABREU para geração de Caixa 2, 

conforme soube pela CPMI. 

 

Dessarte, considero devidamente comprovada a participação de 

CARLINHOS CACHOEIRA no esquema criminoso consistente na criação de empresas 

que prestassem serviços fictícios à DELTA CONSTRUÇÕES, a fim de facilitar e 

assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem da corrupção nos contratos da 

DELTA com o poder público, bem como facilitar e assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade e a vantagem do pagamento de propina a agentes públicos. 

 

Portanto, de rigor a condenação de CARLOS AUGUSTO CACHOEIRA 

nas penas do artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98. 

 

Da conduta de GEOVANI PEREIRA DA SILVA 
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Segundo o MPF, GEOVANI PEREIRA DA SILVA era o contador da 

organização criminosa e fazia a contabilidade de todas as empresas "fantasmas", 

figurando formalmente como contador delas. Ainda, era quem sacava os recursos em 

espécie. 

 

De fato, o conjunto probatório constante dos autos não deixa dúvidas de que 

o ora acusado era sócio formal e contador de empresas de fachada utilizadas na emissão 

de notas fiscais inidôneas correspondentes a prestação de serviços fictícios à DELTA e, 

nesta condição de representante dessas empresas fantasmas foi o responsável por vários 

saques em espécie. 

 

De acordo com as declarações prestadas por DENISE SALVIANO e 

RODRIGO MORAL, GEOVANI esteve algumas vezes na Diretoria regional da 

DELTA no Centro-Oeste, na qualidade de representante das empresas que emitiam 

notas fiscais para verificar sobre a liberação do pagamento a essas empresas. 

 

Extrai-se do Relatório de Análise nº 006/2013 (fls. 4823/4847) produzido na 

Operação Vegas que “Geovani era uma espécie de Gerente Financeiro da OrCrim 

liderada por Carlinhos Cachoeira, sendo responsável pelo recebimento de valores 

auferidos em atividades relacionadas a jogos de azar e cassinos clandestinos, alocando 

os recursos financeiros para pagamentos diversos”. 

 

Cumpre ressaltar que o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Brasília 

condenou CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, GEOVANI PEREIRA DA 

SILVA e CLÁUDIO DIAS ABREU por tráfico de influência e quadrilha ou bando, em 

20/11/2012, nos autos do processo 2012.01.1.051163-4. Já o Juízo da 11ª Vara Federal 

de Góias condenou CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e GEOVANI 

PEREIRA DA SILVA no bojo da ação penal 9272.09.2012.4.01.3500, em 07/12/2012, 

sendo destacado na sentença a atuação de GEOVANI PEREIRA DA SILVA como 
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auxiliar de CACHOEIRA. São muitas, portanto, as evidências de que estes acusados 

atuaram em conjunto na prática do delito ora em comento. 

 

Assim, demonstrado que o ora acusado praticou a conduta descrita na 

exordial acusatória, de rigor a condenação nas penas do artigo 1º, inciso V, da Lei 

9613/98. 

 

Do esquema na DELTA 

 

Compulsando os autos, verifica-se que as condutas na DELTA giram em 

torno da administração central/matriz e das administrações 

descentralizadas/diretorias/centros de custo. 

 

Depreende-se do conjunto probatório constante dos autos, sobretudo a prova 

oral produzida, que embora os pagamentos a fornecedores fossem de responsabilidade 

do setor administrativo e financeiro da matriz da DELTA CONSTRUÇÕES S/A, 

sediada no Estado do Rio de Janeiro, os escritórios e centros de custo dos membros do 

conselho e os diretores regionais realizaram despesas com diversas empresas de 

fachada. 

 

Pois bem. Dito isso, passo a análise da atuação dos membros da empresa 

DELTA, separadamente, iniciando pelos ocupantes de cargos na Matriz. 

 

Da Matriz 

 

Da conduta de FERNANDO CAVENDISH 

 

As provas constantes dos autos são fartas no sentido da atuação do ora 

acusado no esquema delituoso descrito na denúncia, a começar pelas suas próprias 

declarações em juízo. 
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Em seu interrogatório, FERNANDO CAVENDISH confirmou que durante 

o período em que presidiu a DELTA, apenas num único momento, em 2012, conheceu 

ADIR ASSAD, que é um empresário que prestava serviços para várias empresas, 

inclusive a DELTA; em um determinado momento, houve a necessidade de gerar 

recursos em espécie e as empresas de ADIR ASSAD geraram esses recursos, tratando-

se de Caixa 2, recursos não contabilizados; as empresas de ADIR emitiam notas 

fiscais frias, de serviços que não eram feitos, a DELTA emitia o dinheiro e as 

empresas de ADIR geravam os recursos em espécie. 

 

Em relação às obras do Maracanã revelou que se envolveu pessoalmente, 

conversou com o então governador Sérgio Cabral sobre o interesse de participar da 

obra, sendo por ele informado que teria que pagar 5% de propina, tendo o declarante 

concordado; parte dos recursos em espécie gerados pelas empresas de ASSAD foi 

direcionada para Sérgio Cabral; CLÁUDIA MARIA SALGADO entregou recursos 

destinados a Sérgio Cabral, ao longo da obra, a Carlos Miranda; esse dinheiro não era 

para ser utilizado em campanha eleitoral. 

 

Além disso, admitiu que, com relação à diretoria regional Centro-Oeste, 

cujo diretor era CLÁUDIO DIAS ABREU, soube que a diretoria se abasteceu com 

recursos provenientes de empresas de Goiás, de forma semelhante às empresas de 

ADIR ASSAD, essas empresas seriam a Pantoja, Brava e outras; CARLOS 

CACHOEIRA era ligado ao diretor CLAUDIO ABREU para geração de Caixa 2, 

conforme soube pela CPMI. 

 

ADIR ASSAD, por sua vez, em seu interrogatório, acrescentou que o 

esquema de emissão de notas fiscais para posterior geração de dinheiro em espécie só 

foi implementado após a autorização de CAVENDISH. 
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As declarações de CLÁUDIA SALGADO, tesoureira que fazia o controle 

dos valores lançados nas notas fiscais e controlava o dinheiro em espécie junto à matriz, 

como se verá adiante, apontam no mesmo sentido. Afirmou CLÁUDIA que foi 

apresentada a ADIR pelo diretor regional de São Paulo, ANDRÉ MACHADO 

FERREIRA, em função deste já trabalhar com empresas de ADIR em São Paulo, tendo 

a depoente o encaminhado para FERNANDO CAVENDISH, de quem obteve 

autorização para implementar a geração de Caixa 2 por meio da emissão de notas 

fiscais. Disse ainda que ADIR cobrava 12% do valor faturado e que depois que as notas 

eram pagas, o dinheiro vinha para o seu setor e era repassado a quem fosse determinado. 

 

A corroborar a prova oral produzida, a documentação acostada aos autos 

pelo órgão ministerial demonstra que o centro de custo “Acionistas” realizou 

pagamentos na ordem de R$ 1.165.924,59 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a empresas de fachada. 

 

Portanto, não há dúvidas de que, na condição de acionista controlador da 

empresa DELTA, não só tinha conhecimento acerca do esquema de geração de recursos 

em espécie por empresas fantasmas dos grupos ADIR ASSAD/MARCELO ABBUD e 

CARLINHOS CACHOEIRA, como em razão de sua posição hierárquica autorizava as 

movimentações financeiras e os pagamentos firmados com os recursos da DELTA. 

 

Assim, a condenação de FERNANDO CAVENDISH nas penas do artigo 1º, 

inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Da conduta de CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO 

 

Ficou devidamente comprovada a autoria imputada ao ora acusado, bem 

como o elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na vontade livre e consciente de 

praticar a conduta descrita no artigo 1º da Lei 9613/98. 
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Em seu interrogatório, em juízo, ADIR ASSAD confirmou a participação de 

CARLOS PACHECO no esquema criminoso. Esclareceu que houve uma primeira 

reunião com CARLOS PACHECO e mostrou logo o jogo completo, inclusive 

dispondo-se a arrumar o dinheiro antes da DELTA pagar-lhe pelas notas frias. 

Acrescentou que depois de autorizado por PACHECO, tratou de tudo com a CLÁUDIA 

SALGADO. Asseverou que quando começou a aumentar o faturamento, a CLÁUDIA, 

logicamente com orientação do PACHECO, lhe falou para aumentar o número de 

empresas fornecedoras de notas, para aumentar o faturamento, de forma a cumprir os 

compromissos e ganhar as obras. Disse que chegou uma hora que tinha 14/15 empresas 

e que esse dinheiro em espécie não era para pagar fornecedores, era apenas para crescer 

mais e chegar entre as primeiras do país, era para pagamento do que, subliminarmente, 

entende-se que seria Caixa 2, pagamento de propina. 

 

Embora o ora acusado tenha negado em seu interrogatório qualquer 

responsabilidade na prática de geração de recursos em espécies por meio da contratação 

de empresas de fachada pela DELTA, em documento acostado aos autos por sua 

defesa (fls. 13654/13656) CARLOS DUQUE PACHECO admitiu que havia, de 

fato, autorizado sua funcionária e corré, CLÁUDIA SALGADO, a providenciar a 

realização de contratos fictícios com as empresas “fantasmas” de ADIR ASSAD. 

Além disso, ratificando seu arrependimento pessoal, bem como seu interesse em 

minorar eventuais consequências de sua conduta, anexou comprovante de depósito no 

valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil de reais),. 

 

Ressalte-se que o ora acusado era responsável pelas Diretorias do Rio de 

Janeiro quando o centro de custo denominado “Transposição do Rio Turvo/RJ” operou 

ativamente, realizando pagamentos, entre 01/07/2007 e 14/01/2009 para empresas de 

fachada, que somados superam 80 milhões de reais, conforme documentação acostada 

aos autos, sendo certo que não foi identificada qualquer obra relacionada a esse centro 

de custo.  
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Não há dúvidas, portanto, de que CARLOS PACHECO, cuja posição 

hierárquica na DELTA era imediatamente inferior à de FERNANDO CAVENDISH, 

atuava diretamente na empreitada criminosa, sendo de rigor a sua condenação nas penas 

do artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98. 

 

Da conduta de CLÁUDIA MARIA SALGADO 

 

Em seu interrogatório prestado em Juízo CLÁUDIA MARIA SALGADO, 

tesoureira da DELTA à época dos fatos e peça chave no esquema criminoso, confessou 

que tinha conhecimento que empresas de fachada seriam utilizadas para gerar 

dinheiro em espécie para a DELTA e que sabia que se tratava de caixa 2. 

 

Esclareceu que obteve autorização de FERNANDO CAVENDISH de quem 

obteve o aval para implementar a geração de Caixa 2 por meio da emissão de notas 

fiscais e que ADIR cobrava 12% do valor faturado.  

 

Em relação a obra do Maracanã disse que parte do Caixa 2 produzido pelas 

empresas de ADIR ASSAD foi usado para pagar o acerto de FERNANDO com Sérgio 

Cabral. Acrescentou que naquela ocasião foi chamada por FERNANDO que lhe disse 

que Carlos Miranda iria procurá-la no escritório, tendo-lhe feito a entrega dos valores. 

Afirmou que recebia uma planilha com valor a ser pago e não sabia que era acordo e o 

que originou essa despesa. 

 

Embora a acusada alegue que o Caixa 2 era utilizado unicamente para pagar 

fornecedores pequenos, complementos salariais, aluguel de carro, transporte, ou seja, 

despesas de rotina da empresa, tal tese não convence. Como bem destacado pelo MPF, 

“As declarações prestadas em sede judicial pelos acusados FERNANDO CAVENDISH, 

CARLOS PACHECO e ADIR ASSAD evidenciam que CLÁUDIA teve conhecimento, 

desde o início que empresas de “fachada” seriam utilizadas para gerar dinheiro em 

espécie que tinha por finalidade o pagamento de propina a agentes políticos, como 
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ocorreu com o então governador Sérgio Cabral, cujos pagamentos eram entregues por 

CLÁUDIA a Carlos Miranda, tendo a denunciada aderido e participado ativamente dos 

crimes de lavagem de dinheiro.” – fl. 8964. 

 

Ressalto que a ora acusada, em documentos de fls.13648/13653, 

ratificando seu arrependimento pessoal, bem como seu interesse em minorar 

eventuais consequências de sua conduta, anexou comprovante de depósito no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),  

 

Portanto, revela-se de rigor a condenação da acusada nas penas do artigo 1º, 

inciso V, da Lei 9613/98. 

 

Das condutas de GERALDO EMÍDIO e MARÍLIA RIBEIRO 

 

Em relação aos ora acusados, não há nos autos elementos de provas 

suficientes para sustentar uma condenação. 

 

Em relação a GERALDO EMÍDIO, a oitiva dos denunciados que laboravam 

na DELTA não resultou na confirmação de que o réu tenha colaborado na empreitada 

criminosa ou que tivesse ciência de que as notas fiscais eram frias. Nesse sentido, o 

acusado ADIR ASSAD mencionou inclusive que não teve contato com GERALDO 

EMÍDIO. 

 

De igual modo, não se logrou êxito em demonstrar que a acusada MARÍLIA 

RIBEIRO mantivesse controle sobre as atividades de CLÁUDIA SALGADO nem que 

tenha executado atos tendentes à finalidade espúria pretendida pela quadrilha. 

 

Portanto, absolvo os acusados da conduta de lavagem de dinheiro que lhes 

foi atribuída na denúncia. 
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Das Diretorias Regionais 

 

Cabe ressaltar que, conforme demonstra a tabela de fls. 30 do anexo XIV, 

19 escritórios regionais da DELTA efetuaram pagamentos às 18 empresas de 

fachada que participavam do esquema criminoso, alcançando a vultosa cifra de R$ 

184.301.340,00. 

 

Da Diretoria Regional do Rio de Janeiro 

 

Da conduta de DIONÍSIO JANONI TOLOMEI 

 

Embora o acusado tenha negado em seu interrogatório a prática da conduta 

delituosa, as provas constantes dos autos apontam em sentido diametralmente oposto. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que DIONÍSIO assumiu em 14/05/2009 a 

diretoria regional de Operações Gerais do Rio de Janeiro, sucedendo CARLOS 

ROBERTO DUQUE PACHECO. 

 

Depreende-se do documento acostado aos autos às fls. 29/31 do anexo VI 

que, durante o tempo em que atuou como diretor regional no Rio de Janeiro, foi pago 

pelo Centro de Custo “RJ 2 Op. Gerais” a importância de R$ 24.114.440,00 às 

empresas de fachada de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD. 

 

Ora, não se revela crível que o ora acusado não tivesse conhecimento das 

condutas delituosas perpetradas no âmbito da matriz e da regional do Rio de Janeiro e 

que não compactuasse com elas. Isso porque, na condição de sucessor de CARLOS 

PACHECO na referida diretoria certamente foi informado antecessor da prática 

sistemática de geração de recursos em espécie. Além disso, como demonstrado linhas 

acima, no centro de custos pelo qual era responsável foram alocados pagamentos de 

notas fiscais sabidamente frias, derivadas da prestação de serviços fictícios a empresas 
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fantasmas, da ordem de R$ 24.114.440,00. Há de haver limites ao poder criativo de 

certas teses defensivas, como esta, e o mais eloquente desses limites é a própria 

inteligência humana.  

 

E mais, como bem destacado pelo órgão ministerial à fl. 8967, “o próprio 

DIONÍSIO se contradisse em seu interrogatório, pois embora tenha procurado dar a 

entender que os pagamentos em espécie eram destinados a pequenas despesas nas 

obras, admitiu que pedia à CLÁUDIA e ela gerava por conta dela e dava o dinheiro, 

não tendo conhecimento de como ela fazia, recebendo esse dinheiro das mãos dela sem 

assinar qualquer recibo, o dinheiro era entregue sem controle. Ora, se o dinheiro fosse 

realmente destinado ao pagamento de despesas lícitas, seria de se esperar que 

houvesse um mínimo de controle contábil pela DELTA, o que aparentemente não 

ocorria nesses casos, a demonstrar que o numerário ilicitamente gerado não era 

contabilizado regularmente nem utilizado para o pagamento de despesas de obras.” 

(grifei). 

 

Portanto, a condenação de DIONÍSIO TOLOMEI nas penas do artigo 1º, inciso V, 

da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Da conduta de LUIZ HENRIQUE CARNEIRO 

 

Em relação ao ora acusado, não há nos autos elementos de provas 

suficientes para sustentar uma condenação. 

 

Como destacado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, “afora o e-mail onde foi 

solicitada uma "Antecipação de Pagamento" no valor de R$ 865.000,00, que seria 

destinado a empresas "fantasmas", e o fato de ter sido conselheiro e gestor financeiro 

da DELTA, observa-se que não vieram aos autos novos elementos de convicção que 

confirmassem seu envolvimento das condutas delituosas ora sob exame.” – fl. 8967. 
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Portanto, absolvo o acusado LUIZ HENRIQUE CARNEIRO da conduta de 

lavagem de dinheiro que lhe foi atribuída na denúncia. 

 

Da conduta de PAULO MERÍADE DUARTE 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ora acusado sucedeu CARLOS 

DUQUE PACHECO em 14/05/2009 na Diretoria de Operações estaduais, na qual 

permaneceu até 18/06/2012. Destaco que no período de 03/03/2010 até 07/03/2012 

foram efetuados pagamentos no montante de R$ 24.114.440,00. 

 

Em seu interrogatório, embora tenha reconhecido que a DELTA tinha 

necessidade de movimentar dinheiro em espécie e que pedia esses recursos em espécie 

diretamente ao departamento da CLÁUDIA SALGADO, afirmou que tais recursos 

seriam para pequenas despesas em obras.  

 

Ora, como já exaustivamente demonstrado os recursos em espécie 

controlados por CLÁUDIA SALGADO eram rotineiramente movimentados à margem 

da contabilidade regular da empresa, sendo gerados mediante contratações fictícias e 

emissão de notas fiscais inidôneas, tendo como destino final o pagamento de propina. 

 

Além disso, não se revela crível que PAULO desconhecesse o esquema 

delituoso implantado na DELTA, sobretudo diante da afirmação de CLAUDIA 

SALGADO de que PAULO MERIADE identificava a necessidade de dinheiro em 

espécie e fazia a comunicação de sua necessidade. Soma-se a isso a declaração de 

ASSAD de que em suas tratativas com a DELTA mantinha uma relação com 

PAULO MERIADE, o qual passou a controlar no Rio de Janeiro a partir do aumento 

do fluxo de dinheiro, tendo ele lhe falado que controlava o mercado inteiro. Repito: há 

de haver limites ao poder criativo de certas teses defensivas, como esta, e o mais 

eloquente desses limites é a própria inteligência humana. 
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Registre-se ainda a documentação proveniente do Banco Safra contendo 

contratos de câmbio celebrados com PAULO MERIADE DUARTE, em valores 

expressivos (fls. 3683/3755), os quais reforçam a autoria imputada ao ora acusado em 

relação a lavagem de dinheiro descrita no artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98. 

 

Portanto, a condenação de PAULO MERÍADE nas penas do artigo 1º, 

inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Da Diretoria Regional de São Paulo 

 

Da conduta de ANDRÉ MACHADO FERREIRA 

 

No período de 01/06/2007 e 25/03/2009, o ora acusado exerceu o cargo de 

Diretor Regional de São Paulo e Sul, conforme demonstrado por meio de suas 

declarações prestadas em juízo. 

 

Segundo relatam FERNANDO CAVENDISH, CLÁUDIA SALGADO e 

CARLOS DUQUE PACHECO, o ora acusado foi o responsável por levar ADIR 

ASSAD a MATRIZ da DELTA. 

 

Esclarece CLÁUDIA SALGADO em seu interrogatório que foi apresentada 

a ADIR por ANDRÉ, sendo que ANDRÉ já trabalhava com empresas de ADIR em São 

Paulo, tendo a depoente o encaminhado para FERNANDO CAVENDISH, de quem 

obteve autorização para implementar a geração de Caixa 2 por meio da emissão de 

notas fiscais. Acrescentou que ANDRÉ MACHADO FERREIRA foi quem conversou 

inicialmente sobre as empresas de ADIR e o encaminhou para a matriz, vindo este a 

gerar dinheiro em espécie para todo o Brasil. 

 

Embora ANDRÉ tenha reconhecido que foi o responsável por apresentar 

ASSAD à matriz, negou que soubesse que ASSAD fazia produção de caixa 2 e lavagem 
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de dinheiro. Diz que não apresentou ASSAD para a prática de crimes, e que seria uma 

simples apresentação de pessoas. Contudo, tal ingênua alegação não convence 

minimamente.  

 

De fato, não há provas nos autos de que ANDRÉ tenha participado de 

reunião na matriz em que ficou acertado que ASSAD passaria a gerar recursos em 

espécie para a DELTA. O próprio ASSAD confirma que ANDRÉ apenas o apresentou 

na matriz e que houve uma primeira com CARLOS PACHECO, ocasião em que lhe 

apresentou o “jogo completo”, e que depois de autorizado por PACHECO tratou tudo 

com a CLÁUDIA SALGADO.  

 

No entanto, não se afigura crível que ANDRÉ sequer soubesse das 

atividades espúrias de ASSAD relacionadas a lavagem de dinheiro, sobretudo diante dos 

esclarecimentos prestados por CLÁUDIA e CARLOS DUQUE PACHECO. Não há 

sequer relatos de relacionamento íntimo entre ANDRÉ e ADIR ASSAD, o que talvez 

justificasse uma singela interação social entre ambos e CLÁUDIA SALGADO. 

Portanto, não resta dúvida de que se tratou de uma apresentação com propósitos 

profissionais e, como já dito aqui, os irmãos ASSAD, exerciam precipuamente a função 

de geração de caixa 2, lavagem de dinheiro, por suas várias empresas. Mais uma vez 

afirmo que há de haver limites ao poder criativo de certas teses defensivas, como 

esta, e o mais eloquente desses limites é a própria inteligência humana. 

 

Por oportuno, destaco o trecho do interrogatório de CLÁUDIA SALGADO 

em que afirma foi apresentada a ADIR ASSAD pelo diretor regional de São Paulo, 

ANDRÉ MACHADO FERREIRA, em função deste já trabalhar com empresas de 

ADIR em São Paulo, tendo a depoente o encaminhado para FERNANDO 

CAVENDISH, vindo ASSAD a gerar dinheiro em espécie. Já CARLOS DUQUE 

PACHECHO asseverou que na época em que passou a haver a necessidade de 

geração de dinheiro em espécie, foi procurado um fornecedor e o diretor regional 

em São Paulo, o ANDRÉ, indicou o ASSAD para resolver parte do problema. 
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Vê-se, pois, que a conduta de ANDRÉ foi relevante na empreitada 

criminosa, uma vez que em que apresentou ASSAD e assim possibilitou que a dinâmica 

ilícita se desse da forma como descrita na exordial acusatória.  

 

Portanto, a condenação de ANDRÉ MACHADO FERREIRA nas penas do 

artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

 

Da conduta de HERALDO PUCCINI NETO 

 

No período de 06/03/2009 até 16/05/2012, o acusado exerceu o cargo de 

Diretor Regional de São Paulo e Sul, sucedendo ANDRÉ FERREIRA, conforme 

demonstrado por meio de suas declarações prestadas em juízo. 

 

Em relação ao ora acusado também não há dúvidas de que tinha ciência do 

esquema delituoso e que dele fazia parte. Nesse sentido, assevera CLÁUDIA 

SALGADO em seu interrogatório que HERALDO sucedeu ANDRÉ em São Paulo e 

passava a necessidade de dinheiro em espécie. De outra parte, esclarece o próprio 

ADIR ASSAD que informou que o HERALDO PUCCINI soube do esquema um 

pouco mais à frente, quando substituiu ANDRÉ. Acrescentou que HERALDO 

PUCCINI ficava direto no controle, fazia a interface, era com ele que o depoente 

resolvia não só assuntos de São Paulo como também do Rio de Janeiro. 

 

Portanto, a condenação de HERALDO PUCCINI NETO nas penas do artigo 

1º, inciso V, da lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Da Diretoria Regional do Centro-Oeste e Distrito Federal 

 

Da conduta de CLÁUDIO DIAS ABREU 
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O ora acusado ocupou o cargo de Diretor Regional do Centro-Oeste entre 

01/06/2007 e 16/03/2012 e de Diretor Regional do Distrito Federal de 01/06/2007 até 

14/05/2009, após suceder CARLOS DUQUE PACHECO. 

 

Compulsando os autos, é possível constatar que inúmeros centros de custos 

vinculados à diretoria regional do Centro-Oeste e Distrito Federal foram usados para 

fazer repasses irregulares para empresas “fantasmas”, a saber: 

(i) o centro de custo “Escritório de Goiânia”, que efetuou pagamentos entre 

05/03/2009 e 08/12/2011, no total de R$ 18.229.980,00;  

(ii) o centro de custo “Programa Especial Goiânia”, com pagamentos feitos 

entre 14/10/2008 e 14/01/2011, no total de R$ 5.398.825,00; 

(iii) o centro de custo “Escritório Campo Grande”, que efetuou pagamento 

de R$ 11.700,00, em 20/12/2010; o centro de custo “Projeto de Investimento Goiânia”, 

que transferiu o total de R$ 11.519.966,85, entre 07/08/2009 e 14/02/2012;  

(iv) o centro de custo “Projeto de Investimento GDF”, que pagou R$ 

344.800,00, entre 12/01/2010 e 29/04/2011; e  

(v) o centro de custo “Escritório GDF”, que efetuou pagamento no valor de 

R$ 2.669.790,00, entre 13/05/2009 e 26/08/2010. 

 

Quanto à atuação de CLÁUDIO ABREU na empreitada criminosa, não 

restam dúvidas de que, na condição de diretor regional utilizava as empresas 

fantasmas de CARLINHOS CACHOEIRA para geração de dinheiro em espécie, 

sobretudo para pagamento de propina. 

 

Em seu interrogatório, FERNANDO CAVENDISH afirmou 

categoricamente que soube que a diretoria regional Centro-Oeste se abasteceu com 

recursos provenientes de empresas de Goiás, de forma semelhante às empresas de 

ADIR ASSAD, essas empresas seriam a Pantoja, Brava e outras. Acrescentou ainda 
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que soube pela CPMI do CACHOEIRA que este era ligado a CLAÚDIO ABREU para 

geração de Caixa 2. 

 

CLÁUDIA SALGADO, principal controladora do fluxo ilegal de dinheiro 

em espécie, por sua vez, confirmou em seu interrogatório que CLÁUDIO ABREU não 

acionava a matriz (para a produção de dinheiro em espécie/caixa 2), resolvia em 

Goiânia, apesar de enfrentar os mesmos problemas que a matriz e demais regionais da 

DELTA enfrentavam pela necessidade de geração de caixa 2. 

 

Portanto, também em relação a CLÁUDIO DIAS ABREU a condenação nas 

penas do artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98 é medida que se impõe. 

 

Das condutas de DENISE SALVIANO e RODRIGO MORAL DALL 

AGNOL 

 

Em relação aos acusados DENISE SALVIANO e RODRIGO MORAL 

DALL AGNOL, gestora financeira e supervisor de licitação, respectivamente, não 

vislumbro elementos de provas suficientes para ensejar uma condenação. 

 

Em seu interrogatório, DENISE SALVIANO afirma, em síntese, que 

trabalhou na DELTA de 2008 a 2012; começou como assistente administrativa e, por 

fim, era supervisora financeira em Goiânia; é verdade que a DELTA demandava ter 

dinheiro em caixa para fazer pagamentos em espécie, era para pequenas despesas, 

situações emergenciais, para pagar fornecedor pequeno e coisas esporádicas; ficava em 

uma conta bancaria cerca de R$ 3/5 mil para pagamentos emergenciais; a matriz fazia 

os demais pagamentos; sabia que tinha essa transação para obras, saindo da matriz 

direto para a obra; não sabe quem providenciava o dinheiro em espécie; via CARLOS 

CACHOEIRA no escritório, mas não sabe que assunto ele tratava, ele falava com o 

diretor CLÁUDIO; não sabe que tipo de negócios eles tinham; não sabe quais são as 

empresas de CARLOS AUGUSTO RAMOS; o dinheiro em espécie vinha da matriz; 
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fazia documentação física para solicitar o pagamento, o sistema era RM, onde eram 

lançadas as notas fiscais; toda nota que mandava para o Rio de Janeiro seus dados eram 

lançados no sistema, junto com a medição; quando precisavam de dinheiro em espécie, 

os lideres da obra e gestores de contratos pediam, a depoente alimentava o sistema e 

solicitava à matriz; CLÁUDIO já pediu para fazer esse tipo de solicitação; o contato na 

matriz era na diretoria financeira, no Contas a Pagar, MARÍLIA, LUIZ CARNEIRO e 

CLÁUDIA; não sabe como o dinheiro era levado do Rio de Janeiro para Goiânia nas 

obras; não conhece o contador GEOVANI; RODRIGO era supervisor de licitações; 

todas as despesas do escritório eram lançadas no centro de custos e na regional era ela 

quem fazia; o gestor de contrato ou líder de obra era quem falava a qual obra 

correspondia cada despesa; GEOVANI era representante de empresas e perguntava se 

estava liberado o pagamento. 

 

Ao ser interrogado, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, por sua vez, 

afirmou, em síntese, que trabalhou na DELTA de 2005 a 2012; iniciou como assistente 

comercial e encerrou suas atividades engajado na área de licitações; filtrava as licitações 

de interesse da empresa e encaminhava para a matriz, após a decisão finalizava a 

documentação; participava do processo licitatório e acompanhava até o início da obra; 

não tinha contato com empresas contratadas pela DELTA; via CARLOS ROBERTO 

RAMOS esporadicamente dentro da empresa conversando com CLÁUDIO ABREU; 

tinha conhecimento da utilização de dinheiro em espécie para ser utilizado em obras, 

principalmente no início, na formatação do canteiro de obras; existia um procedimento, 

mas não sabia como era, esse dinheiro era encaminhado pela matriz no Rio de Janeiro; 

não mexia com dinheiro nem tinha conhecimento sobre como ele era operado lá dentro; 

sobre contato com GEOVANI, pode ter sido numa situação de cobrar alguma coisa, 

esporadicamente isso pode ter acontecido; na DELTA não tinha poder de decisão, 

obedecia ordens; nunca foi diretor financeiro; a equipe era enxuta; não sabia o nome dos 

fornecedores; seu trabalho era dentro do escritório, não lhe cabendo verificar a efetiva 

prestação de serviço pelas empresas contratadas; as assinaturas apostas nas notas fiscais 

de empresas fantasmas eram um procedimento padrão, tinha que ter três assinaturas e 
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havia relação de confiança entre os integrantes da equipe, quem assinava não fazia a 

conferência do serviço; embora seja cunhado de CLÁUDIO ABREU, o relacionamento 

com ele na empresa era restrito. 

 

Depreende-se das declarações prestadas que os ora acusados eram apenas 

empregados que, ainda que tivessem conhecimento da utilização de dinheiro em espécie 

para a DELTA, não tinham ciência de que a finalidade era ilícita, sendo certo que o 

órgão ministerial não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse infirmar tal 

conclusão, sendo de rigor a absolvição de DENISE e RODRIGO pela conduta de 

lavagem que foi imputada da denúncia. 

 

Portanto, de rigor a absolvição de DENISE SALVIANO e RODRIGO 

MORAL DALL AGNOL da imputação do crime de lavagem de dinheiro previsto no 

artigo 1º, inciso V, da Lei 9613/98. 

 

Da Diretoria Regional do Norte/Nordeste 

 

Da conduta de ALUÍZIO ALVES DE SOUZA 

 

O ora acusado foi titular da Diretoria Regional do Norte no período de 

05/03/2009 a 25/08/2010, ocasião em que foi substituído por HUMBERTO SOARES 

DE MELLO, e também foi titular da Diretoria Regional do Norte durante o período de 

01/06/2009 até 09/05/2012.  

 

Da análise da documentação juntada aos autos pelo MPF constata-se que, 

neste período, os centros de custo foram intensamente usados para os fins de repasse de 

verba para as empresas fraudulentas: o “Escritório Norte” efetuou pagamentos num total 

de R$ 4.345.880,00; o “Escritório Belém” transferiu um montante de R$ 2.725.920,00; 

e o “Escritório Porto Velho” repassou R$ 294.000,00. 
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Em documento acostado aos autos por sua defesa (fls. 13640/13642) 

ALUÍZIO ALVES DE SOUZA confessou a prática de atividades ilícitas, 

afirmando que “conseguia o dinheiro em espécie através de solicitação para Dona 

Cláudia e ela mandava. Que tinha ciência que o dinheiro em espécie entregue a 

minha diretoria regional era de compra de notas fiscais, através de algumas empresas 

ligadas ao senhor Adir Assad” – fl. 13642, além de anexar aos autos comprovante 

de depósito judicial no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com 

objetivo de restituir voluntariamente os prejuízos aos cofres públicos 

demonstrados na presente ação penal. 

 

A reforçar as declarações do ora acusado na empreitada criminosa, destaco a 

afirmação de CLÁUDIA SALGADO, em seu interrogatório, no sentido de que 

ALUÍZIO costumava pedir dinheiro em espécie para atender aos interesses 

escusos da DELTA na região. 

 

Não é demais mencionar a recente condenação de ALUÍZIO ALVES, e 

outros réus, na ação penal nº 0002885-38.2012.4.05.8100, ajuizada em face de 29 

pessoas. Como destacou o MPF, na referida ação penal foi narrado um “ambicioso 

esquema criminoso voltado a prática de fraudes em procedimentos licitatórios, 

superfaturamento, desvio de verbas públicas e pagamentos indevidos em projetos de 

infraestrutura rodoviária realizadas pelo DNIT/CE, incidindo ALUÍZIO nas penas do 

art. 288 do CP (quadrilha ou bando) e do art. 333, parágrafo único, c/c o art. 71 

(corrupção ativa qualificada continuada), todos do CP, em cuja sentença menciona-se 

um prejuízo estimado pela CGU, com relação aos contratos celebrados entre o DNIT e 

a empresa Delta Construções S/A, no período de março de 2009 a julho de 2010, na 

ordem R$ 6.630.780,93, além de pagamento de serviços não comprovados no total de 

R$ 13.056.626,96.”. – fl. 8973. 

Portanto, de rigor a condenação de ALUIZIO ALVES nas penas do artigo 

1º, inciso V, da lei 9613/98. 
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Da conduta de HUMBERTO SOARES DE MELLO 

 

Em relação ao ora acusado, não há nos autos elementos de provas 

suficientes para sustentar uma condenação. 

 

Como destacado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, “Com relação ao acusado 

HUMBERTO SOARES DE MELLO, que sucedeu ALUÍZIO ALVES na diretoria 

regional, contudo, não se logrou reunir maiores elementos de convicção, durante a 

instrução processual, que permitissem confirmar que tenha compactuado com a prática 

de delitos de lavagem de dinheiro no âmbito da DELTA.” – fl. 8973. 

 

Portanto, absolvo o acusado da conduta de lavagem de dinheiro que lhe foi 

atribuída na denúncia. 

 

Do delito do artigo 288 do Código Penal (em redação anterior à lei 

12.850/2013) 

 

Dispõe o artigo 288 do Código Penal (em redação anterior à lei 

12.850/2013) que: 

 

“Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou 

bando, para o fim de cometer crimes: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.      

(...)” 

 

Vê-se, pois, que a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal (em 

redação anterior à Lei 12.850/2013) consiste em associarem-se, unirem-se, agruparem-

se, mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes (Luiz 

Régis Prado in 'Curso de Direito Penal Brasileiro - Volume 3', Ed. Revista dos 

Tribunais, 4ª edição, 2006, página, 606).  
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A estrutura central deste crime reside na consciência e vontade de os agentes 

organizarem-se em bando ou quadrilha com a finalidade de cometer crimes. Trata-se de 

crime autônomo, de perigo abstrato, permanente e de concurso necessário, 

inconfundível com o simples concurso eventual de pessoas.  

 

Pouco importa que os seus componentes não se conheçam reciprocamente, 

que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa, o que importa, 

verdadeiramente, é a vontade livre e consciente de estar participando ou contribuindo de 

forma estável e permanente para as ações do grupo (Rogério Greco in 'Código Penal 

Comentado', Ed. Impetus, 2ª edição, 2009, página 682). Segundo Bittencourt, para que 

responda pelo delito de quadrilha, mostra-se indispensável que tenha consciência de que 

participa de uma 'organização' que tem a finalidade de delinquir. Revela-se insuficiente 

que, objetivamente, o agente tenha servido ou realizado alguma atividade que possa ser 

abrangida pelos objetivos criminosos da quadrilha (BITTENCOURT, Cezar Roberto. 

Tratado de direito penal, Volume 4 - Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2010). 

 

O tipo subjetivo é o dolo específico, consistente no ânimo de associação, de 

caráter duradouro e estável. O conluio transitório de agentes para a prática de crimes, 

desse modo, não configura o delito, pois há necessidade de permanência e estabilidade 

na convergência de vontades. 

 

Para a comprovação da materialidade do crime, não se exige prova 

documental, pois os agentes certamente não conferem publicidade ao seu desejo de se 

associar para a prática de crimes, de sorte que a análise da formação da quadrilha deve 

se dar a partir de elementos observados em condutas sensíveis no mundo exterior. 

 

Segundo a denúncia, a atividade criminosa perpassava a esfera de três 

núcleos organizados, quais sejam, DELTA, ASSAD/ABBUD e CACHOEIRA, os quais 

eram associados em quadrilha, para fins de efetuar, habitualmente, no período de 2007 a 

2012, diversas operações de dissimulação da natureza e movimentação de valores 
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provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a Administração Pública, no 

total de R$ 370.400.702,17, para posteriormente serem sacados em espécie, 

possibilitando o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. 

 

O Núcleo DELTA era liderado por FERNANDO CAVENDISH (então 

diretor executivo, presidente do conselho de administração e acionista controlador), em 

união de desígnios com os executivos da MATRIZ (CARLOS ROBERTO DUQUE 

PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, MARÍLIA PINTO 

RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO ALVES, DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, LUIZ 

HENRIQUE CUNHA CARNEIRO) e das REGIONAIS (ANDRÉ MACHADO 

FERREIRA, HERALDO PUCCINI, PAULO MERÍADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS 

ABREU, DENISE SALVIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO MORAL 

DALL AGNOL, ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, HUMBERTO SOARES DE MELLO. 

 

O Núcleo ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD era liderado pelos próprios 

e auxiliados por SONIA MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA BRANCO 

MÁLAGO, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS e AMAURI PONTALTI. 

 

O Núcleo CACHOEIRA era liderado pelo próprio e auxiliado por 

GEOVANI PEREIRA DA SILVA. 

 

Tal esquema delituoso, como descreve a denúncia, envolveu desvio de 

verbas destinadas a importantes obras públicas a exemplo da construção do Parque 

Aquático Maria Lenk, os Jogos Panamericanos de 2007 e a reforma e construção 

de Estádios para a Copa do Mundo de 2014 (Maracanã). 

 

Dito isso, vê-se que, ao longo da investigação conduzida a partir do ano de 

2012 pela Delegacia de Polícia Federal do Rio de Janeiro – RJ, denominada de 

Operação Saqueador, foi possível estabelecer os contornos de uma quadrilha complexa, 
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em que os agentes envolvidos possuíam estrutura sólida, com tarefas definidas aos 

integrantes e com a finalidade específica de praticar crimes. 

 

Em síntese, o conjunto probatório constante dos autos constituído pelos 

elementos trazidos das Operação Vegas e Monte Carlo, sobretudo o conteúdo das 

interceptações telefônicas, os dados da CPMI do Cachoeira, bem como do inquérito nº 

409/2012 que resultou na presente ação penal, somado a prova documental e oral 

produzida nos presentes autos, demonstram a existência de um desígnio autônomo para 

a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa DELTA 

CONSTRUÇÕES, cujo acionista majoritário era o ora acusado FERNANDO 

CAVENDISH. 

 

Inicialmente, essencial destacar trechos das declarações prestadas pela 

testemunha de acusação TÁCIO MUZZI, Delegado de Polícia Federal, as quais foram 

muito bem sintetizadas pelo órgão ministerial à fl. 8897, em que ratifica os dados 

contidos no Relatório do IPL 409/2012-11, além de esclarecer o modus operandi da 

quadrilha constituída por membros da DELTA CONSTRUÇÕES e pelos empresários 

ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São Paulo, e CARLINHOS CACHOEIRA, 

em Goiás, bem como a atuação de cada um dos acusados na quadrilha. Confira-se, in 

verbis: 

 

“ratifica os dados contidos no relatório do IPL 409/2012-11, do 

qual é signatário; sobre a ORCRIM comandada por 

FERNANDO CAVENDISH, declarou que foram verificadas 

interligações da empresa DELTA com dois grupos, um em São 

Paulo, de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, e outro em 

Goiás comandado por CARLINHOS CACHOEIRA; o modus 

operandi era similar, consistindo na criação de empresas que 

prestassem serviços fictícios à DELTA CONSTRUÇÕES; 

mediante perícia na contabilidade da DELTA, verificou-se 
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indícios de possível lavagem de dinheiro, pois as empresas para 

onde era transferido o dinheiro eram “fantasmas”; em relação 

à DELTA havia vinculação a contratos públicos, mas não se 

verificou vinculação operacional da DELTA com as empresas 

“fantasmas”, havia apenas vinculação administrativa; não se 

identificou que obra seria a transposição do rio turvo nem a 

destinação dos valores correspondentes pagos às empresas 

“fantasmas”; os pagamentos recebidos pela DELTA, em sua 

quase totalidade, cerca de 97%, eram vinculados a contratações 

para obras federais, estaduais e municipais, sendo o maior 

cliente o DNIT; com relação ao centro de custos transposição 

do rio turvo, fez pesquisas onde se constatou que existe o rio 

turvo em São Paulo, mas não se conseguiu apurar a que 

poderia se referir tal obra; esse centro de custos, segundo o 

laudo pericial, teve pouca entrada mas muita saída de recursos; 

empresas de ASSAD e ABBUD receberam valores 

exclusivamente desses centro de custos; o dinheiro ou retornava 

para a empreiteira ou era destinado a agentes políticos; esse 

centro de custos fazia pagamentos a 18 empresas “fantasmas”, 

não sendo esses pagamentos oriundos de uma obra 

propriamente; esses pagamentos eram todos centralizados na 

matriz, onde eram autorizados; FERNANDO CAVENDISH 

tinha ascendência em relação a essas práticas; em relação às 

empresas de ABBUD e ASSAD, CLÁUDIA SALGADO era 

responsável pela parte financeira; as empresas de fachada 

receberam recursos da DELTA e de outras empreiteiras, 

verificando-se que embora houvesse pretensos sócios, como 

SANDRA, SUELI e SÔNIA, a gerência de fato era de ASSAD e 

ABBUD; em relação a CARLINHOS CACHOEIRA, havia um 

relacionamento muito próximo deste com CLÁUDIO ABREU, 

JFRJ
Fls 13927

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

163 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

também verificando-se pagamentos nos mesmos moldes 

daqueles de São Paulo: as empresas “de papel”, eram usadas 

para justificar contabilmente saídas de recursos da DELTA; 

essa saída era contabilizada como prestação de serviços 

fictícios; as empresas de fachada criadas não tinham pessoal 

nem maquinário; CARLOS PACHECO atuou em diretorias 

regionais onde houve saídas de recursos de igual natureza; 

CLÁUDIA SALGADO tinha papel fundamental, sendo 

tesoureira e gestora financeira, atuando com anuência da 

direção da DELTA; DIONÍSIO TOLOMEI trabalhava na 

Diretoria Rio de Janeiro – Obras Gerais, vinculada a obras do 

governo federal; ANDRÉ MACHADO e HERALDO PUCCINI 

eram diretores no período de atuação de ASSAD e ABBUD; 

CLÁUDIO ABREU era diretor no período vinculado a 

CARLINHOS CACHOEIRA; DENISE SALGADO e RODRIGO 

DALL AGNOL eram subordinados a CLÁUDIO ABREU; 

SÔNIA e SANDRA BRANCO estavam vinculadas a ASSAD, 

trabalhando no mesmo escritório deste e o assessorando, 

sobretudo SÔNIA; ADALBERTO e AMAURI eram contadores 

das empresas “fantasmas”; CARLINHOS CACHOEIRA era o 

mentor de empresas “fantasmas” em Goiás e GEOVANI era o 

seu contador, responsável por operacionalizar essas empresas 

“fantasmas”; o centro de custos transposição do rio turvo era 

gerido pelo diretor regional, que na época era PAULO 

MERIADE.”. 

 

Das declarações acima evidencia-se que a quadrilha objeto da presente ação 

penal utilizava a DELTA CONSTRUÇÕES como um instrumento para encobrir as 

ações criminosas de seus membros e funcionários. Conforme restou demonstrado pelo 

farto conjunto probatório constante dos autos, FERNANDO CAVENDISH, na condição 
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de acionista controlador da referida empresa, acompanhado dos executivos da matriz da 

empresa e dos diretores dos núcleos regionais, além de funcionários da área 

administrativa e financeira, transferia vultosos recursos a “empresas fantasmas”, seja de 

propriedade de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, seja de propriedade de 

CACHOEIRA, como forma de dissimular o desvio de recursos públicos e o 

consequente pagamento de propinas a agentes estatais. 

 

Os membros da quadrilha atuantes na MATRIZ da empresa, FERNANDO 

CAVENDISH, CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE 

ANDRADE SALGADO, em suas declarações em Juízo, confirmaram que, de fato, a 

DELTA tinha como prática sistemática o recebimento de recursos em espécie das 

empresas de ADIR ASSAD, tratando-se de caixa 2, ou seja, recursos não 

contabilizados. Ressaltaram que as empresas de ADIR ASSAD emitiam notas fiscais 

frias, ou seja, de serviços que não eram feitos. 

 

Ao ser interrogado, o acusado FERNANDO CAVENDISH, então 

presidente do conselho administração (Núcleo Matriz), ressaltou que as empresas de 

ADIR emitiam notas fiscais frias, de serviços que não eram feitos, a DELTA emitia o 

dinheiro e as empresas de ADIR geravam os recursos em espécie.  

 

Sobre a atuação dos demais membros da MATRIZ, CAVENDISH afirmou 

que em relação ao diretor executivo CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO, os 

pagamentos das notas fiscais frias passavam por ele, que autorizava; que CLÁUDIA 

dava apoio ao diretor executivo; e que o diretor regional DIONÍSIO JANONI 

TOLOMEI tinha ciência da necessidade de gerar dinheiro em espécie. 

 

Destacou ainda que ADIR também fornecia dinheiro em espécie para outras 

diretorias regionais, além da de São Paulo.  
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O acusado CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO, então Diretor 

Executivo e vice presidente do conselho de administração, por sua vez, admitiu que 

ADIR ASSAD começou a operacionalizar as notas frias com a DELTA em 2007, após 

um acerto com a CLÁUDIA e o FERNANDO. Ressaltou que o pedido de dinheiro em 

espécie era feito pelas diretorias regionais a CLÁUDIA e que as notas fiscais de 

ADIR ficaram concentradas na Matriz, sendo certo que havia uma comunicação 

plena da matriz com todos os diretores regionais. Esclareceu que o dinheiro em 

espécie ia para a CLÁUDIA, que procurava atender as necessidades das diretorias 

regionais; o pedido de dinheiro em espécie era feito pelas diretorias regionais a 

CLÁUDIA. Ressaltou que controlava as despesas totais da DELTA e que autorizou 

CLÁUDIA a operacionalizar o centro de custos rio turvo. 

 

Em seu interrogatório, CLÁUDIA SALGADO, que trabalhou na matriz da 

empresa de 1997 até 2012, confirmou, assim como CAVENDISH e DUQUE 

PACHECO, que existia o Caixa 2 operacional feito com notas das empresas de ADIR. 

Esclareceu que foi apresentada a ADIR pelo diretor regional de São Paulo, ANDRÉ 

MACHADO FERREIRA, em função deste já trabalhar com empresas de ADIR em São 

Paulo, tendo a depoente o encaminhado para FERNANDO CAVENDISH, de quem 

obteve autorização para implementar a geração de Caixa 2 por meio da emissão de 

notas fiscais. Destacou que, ADIR cobrava 12% do valor faturado e que depois que as 

notas eram pagas, o dinheiro vinha para o seu setor e era repassado a quem fosse 

determinado, ressaltando ainda que o dinheiro era pego no escritório de ADIR. 

 

Em relação a atuação dos diretores regionais são esclarecedoras as 

declarações de CLÁUDIA SALGADO. De acordo com CLÁUDIA, os coordenadores 

das obras informavam a necessidade de dinheiro em espécie e a matriz providenciava as 

notas com os valores necessários; ANDRÉ MACHADO FERREIRA foi quem 

conversou inicialmente sobre as empresas de ADIR e o encaminhou para a matriz, 

vindo este a gerar dinheiro em espécie para todo o Brasil; HERALDO sucedeu ANDRÉ 

e passava a necessidade de dinheiro em espécie; PAULO MERIADE identificava a 
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necessidade de dinheiro em espécie e fazia a comunicação de sua necessidade; 

CLÁUDIO ABREU não acionava a matriz, resolvia em Goiânia; o ALUÍZIO também 

pedia dinheiro em espécie. 

 

 No que tange ao modus operandi da quadrilha, CLÁUDIA asseverou que o 

portador que pegava o dinheiro no escritório de ADIR, depois entregava no Rio ou 

encaminhava para as regionais; o centro de custos do rio turvo foi criado 

administrativamente para que as notas de ADIR fossem lançadas contabilmente; não 

havia prestação de serviços pelas empresas de ADIR ASSAD; cada diretor de regional 

levava a demanda de sua região, o centro de custos rio turvo ficou centralizado na 

matriz; os diretores regionais não tinham contato com ADIR, quem tinha era a 

depoente, o FERNANDO e CARLOS PACHECO. 

 

Ressalte-se que os acusados ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD em suas 

declarações em juízo, admitiram fazer parte do esquema de geração de recursos em 

espécie para a DELTA por meio de empresas fictícias, sendo certo que, conforme 

declarou ADIR ASSAD, “esse dinheiro em espécie não era para pagar fornecedores, 

era apenas para crescer mais e chegar entre as primeiras do país; era para pagamento 

do que, subliminarmente, entende-se que seria Caixa 2, pagamento de propina”. – fl. 

8917. 

 

Assim, por tudo que foi até aqui exposto, considero demonstrada a autoria 

do delito de quadrilha imputada aos acusados atuantes na empresa DELTA, 

FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES, CARLOS ALBERTO DUQUE 

PACHECO, CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, DIONÍSIO JANONI 

TOLOMEI, ANDRÉ MACHADO FERREIRA, HERALDO PUCCINI NETO, PAULO 

MERIADE DUARTE, CLÁUDIO DIAS DE ABREU e ALUÍZIO ALVES DE 

SOUZA, bem como aos operadores financeiros ADIR ASSAD, MARCELO JOSÉ 

ABBUD, SÔNIA MARIZA BRANCO, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS ("CARLINHOS CACHOEIRA") e 
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GEOVANI PEREIRA DA SILVA. razão pela qual devem ser condenados nas penas do 

artigo 288 do Código Penal. 

 

Por outro lado, entendo que não ficou demonstrada a consciência e vontade 

de MARÍLIA PINTO RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO ALVES, LUIZ HENRIQUE DA 

CUNHA CARNEIRO, HUMBERTO SOARES DE MELLO, DENISE SALVIANO e 

RODRIGO MORAL DALL AGNOL, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS, 

AMAURI PONTALTI, em organizarem-se em bando ou quadrilha com a finalidade de 

cometer crimes, de modo que os absolvo da conduta prevista no artigo 288 do CP. 

 

III - DISPOSITIVO 

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos 

acima, para ABSOLVER MARÍLIA PINTO RIBEIRO, GERALDO EMÍDIO 

ALVES, LUIZ HENRIQUE DA CUNHA CARNEIRO, HUMBERTO SOARES 

DE MELLO, RODRIGO MORAL DALL AGNOL, DENISE SALVIANO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, ADALBERTO PALHINHAS MARTINS  e AMAURI 

PONTALTI, na forma do art. 386, VII do CPP, e para CONDENAR: 

 

1) FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES à pena total de 4 

(quatro) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa, 

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

V, da Lei 9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

2) CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO, à pena total de 4 (quatro) 

anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

3) CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO, à pena total de 3 

(três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa, ao valor unitário 

de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 
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9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, que substituo por duas penas restritivas de 

direito, na forma descrita abaixo; 

4) DIONÍSIO JANONI TOLOMEI, à pena total de à pena total de 8 (oito) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

5) ANDRÉ MACHADO FERREIRA, à pena total de à pena total de 8 

(oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ao 

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

da Lei 9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

6) HERALDO PUCCINI NETO, à pena total de à pena total de 8 (oito) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

7) PAULO MERIADE DUARTE, à pena total de à pena total de 8 (oito) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

8) CLÁUDIO DIAS DE ABREU, à pena total de 8 (oito) anos e 2 (dois) 

meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, ao valor unitário de 

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

no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

9) ALUÍZIO ALVES DE SOUZA, à pena total de 3 (três) anos e 3 (três) 

meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-

mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 9.613/98 e no art. 288 do 

Código Penal, que substituo por duas penas restritivas de direito, na forma descrita 

abaixo; 

10) ADIR ASSAD, à pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, 

pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 9.613/98 e no art. 288 do Código 
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Penal, que substituo pela pena entabulada no termo de colaboração premiada firmado 

com o Ministério Público Federal, na forma descrita abaixo; 

11) MARCELO JOSÉ ABBUD, à pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, ao valor unitário de 1(um) 

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

288 do Código Penal, que substituo pela pena entabulada no termo de colaboração 

premiada firmado com o Ministério Público Federal, na forma descrita abaixo; 

12) SÔNIA MARIZA BRANCO, à pena total de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-

mínimo, pela prática do crime previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98 e no art. 288 do 

Código Penal, na forma descrita abaixo; 

13) SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, à pena total de 4 (quatro) 

anos e 7 (sete) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática do crime previsto art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

14) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, à pena total de 9 

(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, ao valor 

unitário de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, V, da Lei 

9.613/98 e no art. 288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

15) GEOVANI PEREIRA DA SILVA, à pena total de 6 (seis) anos e 10 

(dez) meses de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias multa, ao valor unitário de 1(um) 

salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 1º, V, da Lei 9.613/98 e no art. 

288 do Código Penal, na forma descrita abaixo; 

 

Passo à dosimetria das penas.  

 

1) FERNANDO ANTÔNIO CAVENDISH SOARES 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V, § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  
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Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados nestes autos, o 

condenado FERNANDO CAVENDISH foi o grande beneficiário das práticas de 

lavagem de dinheiro imputadas.  

A quadrilha liderada por FERNANDO CAVENDISH utilizava a DELTA 

CONSTRUÇÕES S/A como um instrumento para encobrir as ações criminosas de seus 

membros e funcionários, acompanhado de diretores regionais da empresa e funcionários 

da área administrativa e financeira, transferindo vultosos recursos a empresas 

“fantasmas”, como forma de dissimular o desvio de recursos públicos e o consequente 

pagamento de propinas a agentes estatais. O condenado FERNANDO CAVENDISH era 

o principal líder do esquema criminoso, tendo utilizado sua empresa para fins ilícitos, 

razão pela qual a sua culpabilidade é elevada.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

Ao analisar a conduta social, entendo relevante o fato de que FERNANDO 

CAVENDISH utilizou a empreiteira DELTA CONSTRUÇÕES, que cresceu 

vertiginosamente em razão das atividades ilícitas perpetradas ao longos dos anos, para 

vencer ilegalmente licitações públicas. Desta forma, impediu que outras empresas, que 

atuavam dentro da legalidade, tivessem uma concorrência leal, impossibilitando-as de 

crescer dentro de um mercado competitivo. Assim, apesar de tamanha responsabilidade 

social, diante da criação de uma empreiteira que prestava serviços públicos, optou por 

agir à margem da legalidade e  contra a moralidade e o patrimônio públicos.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente.  

Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa, chama atenção a 

grande quantidade de dinheiro de origem ilícita que o condenado FERNANDO 

CAVENDISH buscou lavar, através de muitas operações fraudulentas. 

As circunstâncias em que se deram as práticas de lavagem de capitais, além 

das altas cifras envolvidas, até por envolverem superfaturamento de obras públicos, 

desviando recursos que poderiam ser destinados a outros fins sociais, são também 

perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições públicas.  
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Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas 

negativas ao condenado FERNANDO CAVENDISH, fixo a pena-base majorada, de 6 

(seis) anos e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa. 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) 

dias-multa. 

Causas de aumento e diminuição: 

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 

9.613/1998, em razão da colaboração do condenado para além dos fatos narrados, bem 

como pela devolução dos valores oriundos da prática criminosa (procedimento 

vinculado nº 0506172-67.2016.4.02.5101), diminuo em 2/3 a pena intermediária. 

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 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.  

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal: 

Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados nestes autos, o 

condenado FERNANDO CAVENDISH foi o grande beneficiário das práticas de 

lavagem de dinheiro imputadas, sendo o líder da quadrilha que se instaurou no seio da 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, que era utilizada como um instrumento para 

encobrir as ações criminosas de seus membros e funcionários, acompanhado de 

diretores regionais da empresa e funcionários da área administrativa e financeira, 

transferindo vultosos recursos a empresas “fantasmas”, como forma de dissimular o 

desvio de recursos públicos e o consequente pagamento de propinas a agentes estatais.  

O condenado FERNANDO CAVENDISH era o principal líder do esquema 

criminoso, tendo utilizado sua empresa para fins ilícitos, razão pela qual a sua 

culpabilidade é elevada.  
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Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

Ao analisar a conduta social, entendo relevante o fato de que FERNANDO 

CAVENDISH utilizou a empreiteira DELTA CONSTRUÇÕES, que cresceu 

vertiginosamente em razão das atividades ilícitas perpetradas ao longos dos anos, para 

vencer ilegalmente licitações públicas. Desta forma, impediu que outras empresas, que 

atuavam dentro da legalidade, tivessem uma concorrência leal, impossibilitando-as de 

crescer dentro de um mercado competitivo. Assim, apesar de tamanha responsabilidade 

social, diante da criação de uma empreiteira que prestava serviços públicos, optou por 

agir à margem da legalidade e  contra a moralidade e o patrimônio públicos.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente.  

Quanto aos motivos que levaram à prática criminosa, chama atenção a 

grande quantidade de dinheiro de origem ilícita que o condenado FERNANDO 

CAVENDISH buscou lavar, através de muitas operações fraudulentas. 

As circunstâncias em que se deram as práticas do delito revelam desprezo 

pelo dinheiro públicos, além do que foi criado um complexo esquema criminoso que se 

instaurou na empreiteira, inclusive com a criação de centos de custos fictícios. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 1(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, pena que torno definitiva em 

razão da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 
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a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para FERNANDO 

CAVENDISH. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. 

 

2) CARLOS ALBERTO DUQUE PACHECO 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado CARLOS PACHECO participava do esquema criminoso sendo 

Diretor Executivo da empresa DELTA CONSTRUÇÕES, operando ativamente através 

da realização de pagamentos para empresas de fachada, era ainda o responsável pela 

área operacional da empreiteira e cabia-lhe a indicação dos líderes das obras nacionais. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira, e a posição de confiança que possuía junto ao líder do esquema 

criminoso, Fernando Cavendish, bem como o volume expressivo de valores que gerou 

em espécie através da geração de recursos em espécie e celebração de contratos fictícios 

com empresas de fachada.  

Além do que, juntamente com Fernando Cavendish, era um dos líderes do 

esquema criminoso, partindo dele as ordens para os demais integrantes da organização 

criminosa atuarem de forma ilícita. 

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas à condenada, 

fixo a pena-base majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-

multa. 
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Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) 

dias-multa. 

Causas de aumento e diminuição: 

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 

9.613/1998, em razão da colaboração do condenado para além dos fatos narrados, bem 

como pela devolução dos valores oriundos da prática criminosa, diminuo em 2/3 a pena 

intermediária. 

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 aplicada.  

Concluo por infligir ao condenado CARLOS PACHECO a pena definitiva 

de 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

CARLOS PACHECO era, na estrutura da organização criminosa, o Diretor 

Executivo da empreiteira e peça-chave na geração de recursos em espécie solicitados 

pelas diretorias regionais, com a finalidade de fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 
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propagação de práticas ilícitas, além do que, o condenado exercia posição relevante de 

líder da organização criminosa. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pena que torno definitiva em 

razão da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e 

seis) dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, 

considerando a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para 

CARLOS PACHECO. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. 

 

3) CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SALGADO 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

A condenada CLÁUDIA SALGADO participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela tesouraria e gestão financeira da matriz da empresa DELTA 

CONSTRUÇÕES, recebendo solicitações de geração de dinheiro em espécie pelas 

diretorias regionais. 
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Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira, e a posição de confiança que possuía junto ao líder do esquema 

criminoso, Fernando Cavendish, bem como o volume expressivo de valores que gerou 

em espécie através da emissão de notas fiscais por serviços fictícios.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas à condenada, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-

multa. 

Causas de aumento e diminuição: 

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 

9.613/1998, em razão da colaboração da condenada para além dos fatos narrados, bem 

como pela devolução dos valores oriundos da prática criminosa, diminuo em 2/3 a pena 

intermediária. 

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 aplicada.  

Concluo por infligir à condenada CLÁUDIA SALGADO a pena definitiva 

de 2 (dois) anos de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação econômica do 

réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

JFRJ
Fls 13941

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

177 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

CLÁUDIA SALGADO era, na estrutura da organização criminosa, a 

encarregada pela tesouraria e gestão financeira da empresa, gerenciando a solicitação de 

recursos em espécie pelas diretorias regionais, com a finalidade de fazer frente a 

pagamentos ilícitos pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa da condenada mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.  

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 1 (um) ano e 3 (três) meses, pena que torno definitiva em razão da 

ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa, ao 

valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição 

financeira do apenado, as quais reputo definitivas para CLÁUDIA SALGADO. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. 

 

JFRJ
Fls 13942

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

178 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

Substituo a pena aplicada por duas penas restritivas de direitos, a serem 

definidas pela vara de execução penal competente, na forma do art. 44, §2o, do Código 

Penal. 

 

4) DIONÍSIO JANONI TOLOMEI 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado DIONÍSIO TOLOMEI participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional no Rio de Janeiro da empresa DELTA 

CONSTRUÇÕES, tendo sucedido o corréu CARLOS PACHECO, atuando de forma a 

gerar dinheiro em espécie através da emissão de notas fiscais fictícias. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) 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.  
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Concluo por infligir ao condenado DIONÍSIO TOLOMEI a pena definitiva 

de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

DIONÍSIO TOLOMEI era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e 

da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 

a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para DIONÍSIO 

TOLOMEI. 

 

Regime de cumprimento da pena: 
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Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

5) ANDRÉ MACHADO FERREIRA 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado ANDRÉ MACHADO participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional da empresa DELTA CONSTRUÇÕES em São 

Paulo e na região Sul, tendo sido o responsável por apresentar ADIR ASSAD a Claudia 

Salgado, levando-o à Matriz da empresa DELTA, ocasião em que Adir Assad passou a 

prestar de maneira mais recorrente o serviço de emissão de notas fiscais frias. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) 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.  
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Concluo por infligir ao condenado ANDRÉ MACHADO a pena definitiva 

de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

ANDRÉ MACHADO era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e 

da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 

a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para ANDRÉ 

MACHADO. 

 

Regime de cumprimento da pena: 
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Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

6) HERALDO PUCCINI NETO 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado HERALDO PUCCINI participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional da empresa DELTA CONSTRUÇÕES em São 

Paulo e na região Sul, tendo sucedido ANDRÉ MACHADO, e era peça fundamental 

para a geração de recursos em espécie com a finalidade de fazer frente a pagamentos 

ilícitos pela empreiteira. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) 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.  
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Concluo por infligir ao condenado HERALDO PUCCINI a pena definitiva 

de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

HERALDO PUCCINI era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e 

da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 

a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para HERALDO 

PUCCINI. 

 

Regime de cumprimento da pena: 
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Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

7) PAULO MERIADE DUARTE 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado PAULO DUARTE participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional da empresa DELTA CONSTRUÇÕES no Rio de 

Janeiro, tendo sucedido Carlos Pacheco, e atuava na geração de recursos em espécie 

com a finalidade de fazer frente a pagamentos ilícitos pela empreiteira. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) 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.  

Concluo por infligir ao condenado PAULO DUARTE a pena definitiva de 6 

(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, ao 
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valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

PAULO DUARTE era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e 

da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 

a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para PAULO DUARTE. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

8) CLÁUDIO DIAS DE ABREU 
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a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado CLAUDIO ABREU participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional da empresa DELTA CONSTRUÇÕES na região 

Centro-Oeste, e atuava na geração de recursos em espécie com a finalidade de fazer 

frente a pagamentos ilícitos pela empreiteira. Além do que, era o responsável pelo 

contato com o corréu CARLOS AUGUSTO RAMOS, que fornecia notas fiscais frias 

através de empresas de fachada. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) 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.  

Concluo por infligir ao condenado CLÁUDIO ABREU a pena definitiva de 

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 
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b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

CLÁUDIO ABREU era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e 

da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) 

dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando 

a condição financeira do apenado, as quais reputo definitivas para CLAUDIO ABREU. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

9) ALUÍZIO ALVES DE SOUZA 
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a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado ALUÍZIO ALVES participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela Diretoria Regional da empresa DELTA CONSTRUÇÕES, responsável 

pela região Norte, período em que utilizou o centro de custo pelo qual era responsável 

para fins de repasse de verba para empresas fraudulentas.  

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o alto cargo que 

ocupava na empreiteira e o volume expressivo de valores que gerou em espécie através 

da emissão de notas fiscais por serviços fictícios.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-

multa. 

Causas de aumento e diminuição: 

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 1º, § 5º, da Lei 

9.613/1998, em razão da colaboração do condenado para além dos fatos narrados, bem 

como pela devolução dos valores oriundos da prática criminosa, e diminuo em 2/3 a 

pena intermediária. 

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 anteriormente aplicada.  

Concluo por infligir ao condenado ALUÍZIO ALVES a pena definitiva de 2 

(dois) anos de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) 
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salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação econômica do 

réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

ALUÍZIO ALVES era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados gerar recursos em espécie para fazer frente a pagamentos ilícitos pela 

empresa DELTA CONSTRUÇÕES.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, pena que torno definitiva em 

razão da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias multa, ao 

valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição 

financeira do apenado, as quais reputo definitivas para ALUÍZIO ALVES. 

 

Regime de cumprimento da pena: 
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Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. 

 

Substituo a pena aplicada por duas penas restritivas de direitos, a serem 

definidas pela vara de execução penal competente, na forma do art. 44, §2o, do Código 

Penal. 

 

10) ADIR ASSAD 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado ADIR ASSAD auxiliava o esquema criminoso a ocultar a 

utilização de valores obtidos com a prática sistemática de atos de corrupção. A 

empreiteira DELTA CONSTRUÇÕES teria utilizado 116 centros de custo vinculados a 

escritórios regionais e obras em todo o território nacional, para o repasse direto e 

indireto de verbas ilícitas a 18 empresas de fachada, as quais estavam vinculadas a 

ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São Paulo, mediante contratos fictícios sem 

a correspondente prestação dos serviços, celebrados em diferentes localidades, com 

empresas inexistentes de fato. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o volume expressivo 

de valores que ocultou através de empresas constituídas especificamente para este fim.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, tendo em vista que as 

outras condenações que sofreu foram posteriores à prática dos fato ora julgados.  

No entanto, a sua conduta social é reprovável, considerando que exercia 

primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, permitindo a 

utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. 

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  
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Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-

multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena 6 (seis) anos de reclusão e 

240 (duzentos e quarenta) dias-multa. Esclareço que apesar da confissão do condenado, 

a mesma foi originada da homologação de acordo de colaboração premiada firmada 

com o MPF, e portanto deixo de considera-la neste momento. 

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.  

Concluo por infligir ao condenado ADIR ASSAD a pena definitiva de 8 

(oito) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação econômica do 

réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

ADIR ASSAD era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados em escamotear bens e valores ilicitamente auferidos pela ORCRIM. Esta 

situação já permite avaliar o grau de importância que tinha, já que era peça fundamental 

para possibilitar a utilização dos valores em espécie gerados de forma ilícita.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

No entanto, a sua conduta social é reprovável, considerando que o 

condenado exercia primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, 

permitindo a utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. 
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As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. Esclareço que apesar da confissão do condenado, a mesma foi 

originada da homologação de acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e 

portanto deixo de considera-la neste momento. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição 

financeira do apenado, as quais reputo definitivas para ADIR ASSAD. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

Acordo de Colaboração Premiada. 

Nesse ponto, faço incidir os termos do acordo de colaboração premiada 

firmado com o Ministério Público Federal e que foi homologado por este juízo nos 

autos nos 0220103-79.2017.4.02.5101. 

Conforme estipulado na cláusula 4ª SUBSTITUO a pena de 9 (nove) anos e 

6 (seis) meses de reclusão pela pena acordada na cláusula 5ª, alíneas “a” a “f”. 

Por fim, SUBSTITUO a multa ora aplicada pela acordada na cláusula 5ª, 

alíneas “g” e seguintes. 
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11) MARCELO JOSÉ ABBUD 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado MARCELO ABBUD, juntamente com o corréu Adir Assad, 

auxiliava o esquema criminoso a ocultar a utilização de valores obtidos com a prática 

sistemática de atos de corrupção. A empreiteira DELTA CONSTRUÇÕES utilizou 116 

centros de custo vinculados a escritórios regionais e obras em todo o território nacional, 

para o repasse direto e indireto de verbas ilícitas a 18 empresas de fachada, as quais 

estavam vinculadas a ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD, em São Paulo, mediante 

contratos fictícios sem a correspondente prestação dos serviços, celebrados em 

diferentes localidades, com empresas inexistentes de fato. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o volume expressivo 

de valores que ocultou através de empresas constituídas especificamente para este fim, 

ao lado do corréu Adir Assad. 

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, tendo em vista que as 

condenações outras condenações que sofreu foram posteriores à prática dos fato ora 

julgados.  

Por outro lado, a sua conduta social é reprovável, considerando que exercia 

primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, permitindo a 

utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. 

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas, haja vista que 

ocultavam a origem ilícita de valores destinados a prática de crimes contra a 

administração pública. 

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-

multa. 

JFRJ
Fls 13958

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

194 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 6 (seis) anos de 

reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa. Esclareço que apesar da confissão do 

condenado, a mesma foi originada da homologação de acordo de colaboração premiada 

firmada com o MPF, e portanto deixo de considera-la neste momento. 

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.  

Concluo por infligir ao condenado MARCELO ABBUD a pena definitiva 

de 8 (oito) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1 

(um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

MARCELO ABBUD era, na estrutura da organização criminosa, um dos 

encarregados em escamotear bens e valores ilicitamente auferidos pela ORCRIM. Esta 

situação já permite avaliar o grau de importância que tinha, já que era peça fundamental 

para possibilitar a utilização dos valores em espécie gerados de forma ilícita.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

Lado outro, a sua conduta social é reprovável, considerando que exercia 

primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, permitindo a 

utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. 

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas.  

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.  

JFRJ
Fls 13959

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

195 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão. Esclareço que apesar da confissão do condenado, a mesma foi 

originada da homologação de acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e 

portanto deixo de considera-la neste momento. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição 

financeira do apenado, as quais reputo definitivas para MARCELO ABBUD. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

Acordo de Colaboração Premiada. 

Nesse ponto, faço incidir os termos do acordo de colaboração premiada 

firmado com o Ministério Público Federal e que foi homologado por este juízo nos 

autos nos 0220103-79.2017.4.02.5101. 

Conforme estipulado na cláusula 4ª SUBSTITUO a pena de 9 (nove) anos e 

6 (seis) meses de reclusão pela pena acordada na cláusula 5ª, alíneas “a” a “f”. 

Por fim, SUBSTITUO a multa ora aplicada pela acordada na cláusula 5ª, 

alíneas “g” e seguintes. 

 

12) SÔNIA MARIZA BRANCO 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  
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A condenada SÔNIA BRANCO participava do esquema criminoso figurando 

como sócia de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD em diversas empresas de fachada, 

no entanto, a gerência de fato era desses últimos. Na verdade, a condenada era 

meramente funcionária de ADIR ASSAD, tendo atuado conforme suas ordens. No 

entanto, estava ciente de que havia práticas ilícitas nas empresas em que figurava como 

sócia. 

Sua culpabilidade era de certa relevância, tendo em vista que sabia que as 

empresas nas quais figurava como sócia exercia atividades ilícitas, no entanto, não tinha 

consciência da dimensão do esquema criminoso.  

No entanto, esta apenada não parece exercer suas atividades ilícitas com 

total autonomia, e sua tarefa era mais de auxílio, acessória, apesar de também buscar 

lucros pessoais maiores com a empreitada criminosa. 

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e 

quarenta) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, I, do CP (agente maior de 70 anos), alcançando a pena 

intermediária de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 140 (cento 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 de maneira habitual), aumento em 1/3 a pena 

intermediária.  

Concluo por infligir à condenada SÔNIA BRANCO a pena definitiva de 3 

(três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, ao 
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valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

SÔNIA BRANCO era, na estrutura da organização criminosa, sócia de 

ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD em diversas empresas de fachada, no entanto, a 

gerência de fato era desses últimos. Na verdade, a condenada era meramente funcionária 

de ADIR ASSAD, tendo atuado conforme suas ordens. Porém, estava ciente de que 

havia práticas ilícitas nas empresas em que figurava como sócia. 

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa da condenada mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas. Tendo em vista que a sua atuação possibilitou a criação 

de empresas de fachada por ADIR ASSAD, utilizadas para a lavagem de capitais. 

A condenada figurou como uma peça fundamental no esquema criminoso, e 

o fez com a finalidade de auferir vantagens financeiras. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, I, do CP (agente maior de 70 anos), alcançando a pena 

intermediária de 1(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva em 

razão da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 5 (cinco) anos de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu, considerando a condição financeira do apenado, as quais 

reputo definitivas para SÔNIA BRANCO. 

 

JFRJ
Fls 13962

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

198 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. 

 

13) SANDRA MARIA BRANCO MALAGO 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

A condenada SANDRA MALAGO participava do esquema criminoso figurando 

como sócia de ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD em diversas empresas de fachada, 

no entanto, a gerência de fato era desses últimos. Na verdade, a condenada era 

meramente funcionária de ADIR ASSAD, tendo atuado conforme suas ordens. No 

entanto, estava ciente de que havia práticas ilícitas nas empresas em que figurava como 

sócia. 

Sua culpabilidade era de relevância, tendo em vista que sabia que as 

empresas nas quais figurava como sócia exercia atividades ilícitas, no entanto, não tinha 

consciência da dimensão do esquema criminoso.  

No entanto, esta apenada não parece exercer suas atividades ilícitas com 

total autonomia, e sua tarefa era mais de auxílio, acessória, apesar de também buscar 

lucros pessoais maiores com a empreitada criminosa. 

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da mesma forma sua 

conduta social. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e 

quarenta) dias-multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 
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intermediária de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 140 (cento 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 de maneira habitual), aumento em 1/3 a pena 

intermediária.  

Concluo por infligir à condenada SANDRA MALAGO a pena definitiva de 

3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

SANDRA MALAGO era, na estrutura da organização criminosa, sócia de 

ADIR ASSAD e MARCELO ABBUD em diversas empresas de fachada, no entanto, a 

gerência de fato era desses últimos. Na verdade, a condenada era meramente funcionária 

de ADIR ASSAD, tendo atuado conforme suas ordens. Porém, estava ciente de que 

havia práticas ilícitas nas empresas em que figurava como sócia. 

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa da condenada mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas. Tendo em vista que a sua atuação possibilitou a criação 

de empresas de fachada por ADIR ASSAD, utilizadas para a lavagem de capitais. 

A condenada figurou como uma peça fundamental no esquema criminoso, e 

o fez com a finalidade de auferir vantagens financeiras. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do CP (confissão espontânea), alcançando a pena 

intermediária de 1(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, que torno definitiva em razão 

da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. 
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Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu, considerando a condição financeira do 

apenado, as quais reputo definitivas para SANDRA MALAGO. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. 

 

14) CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

A participação do condenado CARLOS AUGUSTO RAMOS no esquema 

criminoso consistia na criação de empresas que prestassem serviços fictícios à DELTA 

CONSTRUÇÕES, a fim de facilitar e assegurar a ocultação, a impunidade e a vantagem 

da corrupção nos contratos da DELTA com o poder público, bem como facilitar e 

assegurar a execução, a ocultação, a impunidade e a vantagem do pagamento de propina 

a agentes públicos. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o volume expressivo 

de valores que ocultou através de empresas constituídas especificamente para este fim.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria, tendo em vista que as 

outras condenações que sofreu foram posteriores à prática dos fato ora julgados.  

No entanto, a sua conduta social é reprovável, considerando que exercia 

primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, permitindo a 

utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. Seus negócios eram constituídos 

JFRJ
Fls 13965

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 66461259-2203-0-13766-205-926351 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

201 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

exclusivamente para fins ilícitos, utilizando-se de empresas “fantasmas” para branquear 

valores oriundos de atividades ilícitas. 

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias em que se deram as práticas ilícitas, além 

das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-

multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena 6 (seis) anos 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.  

Concluo por infligir ao condenado CARLOS AUGUSTO RAMOS a pena 

definitiva de 8 (oito) anos de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

CARLOS AUGUSTO RAMOS era, na estrutura da organização criminosa, 

um dos encarregados em escamotear bens e valores ilicitamente auferidos pela 

ORCRIM. Esta situação já permite avaliar o grau de importância que tinha, já que era 

peça fundamental para possibilitar a utilização dos valores em espécie gerados de forma 

ilícita.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  
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No entanto, a sua conduta social é reprovável, considerando que o 

condenado exercia primordialmente atividades ilícitas, através de empresas de fachada, 

permitindo a utilização de recursos ilícitos por diversas empresas. 

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa do condenado mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas, bem como possibilitou a utilização de valores oriundos 

de práticas ilícitas. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de reclusão.  

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo ao tempo dos fatos, considerando a condição 

financeira do apenado, as quais reputo definitivas para CARLOS AUGUSTO RAMOS. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

15) GEOVANI PEREIRA DA SILVA 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, V e § 4º, da Lei nº 

9.613/1998):  

O condenado GEOVANI PEREIRA participava do esquema criminoso sendo 

responsável pela contabilidade das empresas “fantasmas” ligadas a CARLOS 

AUGUSTO RAMOS. 
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Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o volume expressivo 

de valores que gerou em espécie, considerando que era o contador de todas as empresas 

fictícias ligadas a CARLOS AUGUSTO RAMOS. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

Assim, considerando tais circunstâncias judiciais negativas ao condenado, 

fixo a pena-base majorada de 4 (quatro) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-

multa. 

Agravantes e Atenuantes: 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, 

considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a pena de 4 (quatro) anos de 

reclusão e 160 (cento e sessenta) 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 de maneira habitual), aumento em 1/3 a pena 

intermediária.  

Concluo por infligir ao condenado GEOVANI PEREIRA a pena definitiva 

de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - 

art. 288 do Código Penal:   

O condenado GEOVANI PEREIRA participava do esquema criminoso 

sendo responsável pela contabilidade das empresas “fantasmas” ligadas a CARLOS 

AUGUSTO RAMOS. 

Sua culpabilidade era de extrema relevância, haja vista o volume expressivo 

de valores que gerou em espécie, considerando que era o contador de todas as empresas 
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fictícias ligadas a CARLOS AUGUSTO RAMOS. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias em que se 

deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas revelam desprezo pelas 

instituições públicas.  

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, revelam que a 

atividade criminosa da condenada mostrou-se apta à criação de um ambiente propício à 

propagação de práticas ilícitas. 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo 

para o crime descrito a pena-base de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pena que 

torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem 

como causas de aumento ou de diminuição de pena. 

 

Entre os crimes de lavagem de dinheiro e de associação criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 6  (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-

multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu, considerando a condição financeira do 

apenado, as quais reputo definitivas para GEOVANI PEREIRA. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 3º, ambos do 

artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. 

 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Determino a restituição dos bens sequestrados e apreendidos dos réus 

absolvidos neste feito, desde que tais bens estejam constritos apenas em razão desta 

ação penal.  
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Por fim, para os réus condenados pela prática do crime de lavagem de 

capitais, como efeito secundário da condenação, DECRETO a interdição do exercício 

de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de 

administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 

9.613/98, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, consoante 

determina o artigo 7º, II da mesma lei.  

 

MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS: 

Revogo a todas as medidas cautelares substitutivas eventualmente impostas 

aos condenados, por não vislumbrar que perduram os requisitos destas, sobretudo a 

necessidade das medidas.  

 

Confirmada esta sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, ou 

no caso de não haver recurso, certifique-se e expeçam-se mandados de prisão e Guias de 

Recolhimento, adotando-se as providências previstas em provimento específico do E. 

TRF desta 2ª Região.  

 

Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados ao pagamento 

das custas. A pena pecuniária será recolhida no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em 

julgado da sentença. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 

 

P.R.I. 

Rio de Janeiro/RJ, 13 de junho de 2018. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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