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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, 30 de outubro de 2019 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(JRJUAX) 

 

 

 

SENTENÇA 

 

 

 

I –  RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL  em desfavor de SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA 

SILVEIRA (SÉRGIO CÔRTES), MIGUEL ISKIN, GUSTAVO 

ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA (GUSTAVO ESTELLITA ) e 

VERÔNICA FERNANDES VIANNA (VERÔNICA VIANNA) ,  

qualificados na denúncia (fls. 3/84),  atribuindo -lhes a prática dos 

seguintes fatos delituosos e respectivas imputações:  

 

“Em 06/05/11 e 15/08/11, SÉRGIO CÔRTES, de 

forma livre e consciente, com auxíl io de sua esposa, 

VERÔNICA VIANNA, solicitou, aceitou promessa e 

recebeu vantagem indevida em razão do exercício da 

chefia da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em 02 

oportunidades distintas, reveladas pelo recebimento 
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do valor total de USD 2.451.742,12 (dois milhões,  

quatrocentos e cinquenta e um mil,  setecentos e 

quarenta e dois dólares e doze centavos) na conta n.º  

0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) 

SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na 

Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A., valor este ofertado por ação de 

GUSTAVO ESTELLITA e MIGUEL ISKIN, e 

transferido da conta da empresa offshore LUCHINO, 

mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos 

da América (Corrupção Passiva: Art. 317, c/c art.  

327, §2º, na forma dos Arts. 29 e 71, todos do 

Código Penal. Corrupção Ativa: Art. 333, na forma 

dos Arts. 29 e 71, todos do Código Penal –  02 crimes 

em continuidade deli tiva –  Conjunto de fatos 01 ).  

 

Consumados os delitos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, em 06/05/11 e 15/08/11, em 

02 oportunidades distintas, os denunciados SÉRGIO 

CÔRTES, VERÔNICA VIANNA, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, de modo consciente e 

voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e 

dissimularam a origem, a natureza, disposição, 

movimentação e a propriedade do valor total de USD 

2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta 

e um mil , setecentos e quarenta e dois dólares e doze 

centavos) proveniente de crime de corrupção 

passiva, por meio da ocultação de valores no 

exterior não declarados às autoridades brasileiras e 

posteriormente transferidos da conta da empresa 

LUCHINO, sediada nos Estados Unidos da América, 
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mantida no banco JP Morgan, de propriedade de 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, para a 

conta n.º  0618760, mantida no banco Crédit Agricole 

(Suisse) SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) 

SA, na Confederação Suíça, em nome da offshore 

CASIUS GLOBAL S.A., de propriedade formal de 

VERÔNICA VIANNA, mas cujo  sócio oculto era 

SÉRGIO CÔRTES (Lavagem de Ativos: Art. 1º, V e 

VII, c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código 

Penal –  02 crimes em continuidade delitiva –  

Conjunto de fatos 02 ).  

 

Consumados os delitos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, nas datas de 21/12/15 e 

13/10/16, em 02 oportunidades distintas, os 

denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA, de modo consciente e voluntário,  e em 

unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a 

origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade do valor total de USD 400.949,12 

(quatrocentos mil, novecentos e quarenta e nove 

dólares, doze centavos), por meio de duas 

transferências bancárias da conta n.º 0618760, 

mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA, 

atualmente CA Indosuez (Switzer land) SA, na 

Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A., para a conta n.º 0579745 

001.000.840, mantida no banco CBH Bahamas Ltd.,  

nas Bahamas, em nome da offshore CALTEX 

HOLDING CORP.,  no intuito de afastar ainda mais 

os valores i lícitos de sua origem criminosa, ocultar 

JFRJ
Fls 3400

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

4 

o real proprietário dos valores e dificultar o 

rastreamento dos recursos de propina recebidos 

(Lavagem de Ativos: Art.  1º, §4º,  da Lei 9.613/98 c/c 

artigo 71 do Código Penal –  02 crimes em 

continuidade delitiva –  Conjunto de fatos 03).  

 

No período de 01/12/2015 a 28/07/17, os 

denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA, de modo consciente e voluntário e em 

unidade de desígnios, mantiveram no exterior  

valores não declarados à repartição federal 

competente –  no caso, ao Banco Central –  na conta 

n.º 0579745 001.000.840, mantida no banco CBH 

Bahamas Ltd. , nas Bahamas, em nome da offshore 

CALTEX HOLDING CORP, em quantia superior a 

USD 100.000 dólares, mais especificamente, a  

quantia de USD 4.366.533,89 (quatro milhões,  

trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e 

três dólares e oitenta e nove centavos) em 27/07/17 

(Evasão de divisas: Art. 22, parágrafo único, 

segunda parte, da Lei 7.492/86 –  Conjunto de fatos 

04)”.  

 

Acompanham a denúncia os documentos de fls . 86/589 –  

Docs. Operação Fratura Exposta: (i) DOC. 10.A Documentos extraídos 

de CPU apreendido na Operação Fatura Exposta (fls . 86/89);  (ii) DOC. 

10 Trocas de e-mails, fax, memorandos e anotações apresentados pelo 

banco Crédit Agricole (Suisse) SA  (fls. 90/142); (iii)  DOC. 11 

Documentos referentes à abertura da subconta n.º  0618761 no banco 

Crédit Agricole (Suisse)  da CASIUS GLOBAL S.A (fls.  143/204); (iv) 

DOC. 12 Extratos bancários da subconta n.º 0618761 no banco Crédit 
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Agricole (Suisse) SA ,  na Suíça, em nome da CASIUS GLOBAL S.A (fls.  

205/261);  (v) DOC. 13 Demonstrativos dos lançamentos realizados na 

subconta n.º 0618761 no banco Crédit Agricole (Suisse) SA (fls. 

262/421); (vi) DOC. 14 Documentação relativa à contratação dos travel 

cash cards  n.º 8032 000 622 948 e 8032 000 622 989 e suas recargas 

(fls. 422/477); (vii)  DOC. 15 Documentação relativa à contratação do 

cartão de crédito CORNÈRCARD, bandeira VISA, n.º 4950 1421 3707 

8855 (fls. 478/487); (viii) DOC. 16 Extratos do cartão de crédito 

CORNÈRCARD, bandeira VISA, n.º 4950 1421 3707 8855 9fls. 

488/577);  (ix) DOC. 16 Extratos do cartão de crédito CORNÈRCARD, 

bandeira VISA, n.º 4950 1421 3707 8855 (fls . 578/583); (x) DOC. 18 

Mídia com os interrogatórios de CARLOS MIRANDA, SÉRGIO 

CÔRTES, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA (fls. 584) e (xi) 

DOC. 19 Demonstrativos das transferências bancárias da conta de n.º  

0618760, para a conta n.º 0579745 001.000.840, no banco CBH Bahamas 

Ltd. (fls . 585/589).  

 

Acompanham ainda a denúncia os seguintes documentos: (i)  

DOC. 09 - Documentação referente à abertura da conta bancária n.º 

0618760 no banco Crédit Agricole (Suisse)em nome da CASIUS 

GLOBAL S.A (fls.  590/690);  (ii)  DOC. 07 - Demonstrativos dos 

lançamentos realizados na conta n.º  0618760 no banco Crédit Agricole 

(Suisse) SA ,  na Suíça (fls. 691/1783);  (iii) DOC. 01 denúncia de 

corrupção resultante da Operação Fatura Exposta (autos n.º 0503870 - 

31.2017.4.02.5101) fls. (1784/1845); (iv) DOC. 02 Histórico de conduta 

–  CADE (FLS. 1846/2144).  

 

Por fim, a acusação trouxe com a denúncia os se guintes 

documentos: (i) DOC. 03 PIC nº 1.30.001.003732/2017 -11 (fls.  

2145/2308); (ii)  DOC. 04 Petição SÉRGIO CORTES solicitando abertura 

de conta para devolução de valores (fls. 2309/2310); (iii) DOC 05 
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Informação de data de protocolo da petição de SÉRGIO CÔRTES (fls.  

2311/2312); (iv) DOC. 06 Extratos bancários da conta n.º 0618760 no 

banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  na Suíça, em nome da offshore  

CASIUS GLOBAL S.A (fls.  2313/2412).  

 

Fls. 2413/2416 - Cota da Denúncia de fls.  03/84.  

 

Fls. 2418/2425 –  Decisão recebendo a denúncia de fls . 03/84 

em 07 de agosto de 2018.  

 

Fl.  2429 –  Termo de Acautelamento nº 0627/2018, referente 

a 2 (dois) DVDs (DOCs. 17 e 18).  

 

Fls. 2449/2459 –  Resposta à Acusação de VERÔNICA 

FERNANDES VIANNA, requerendo, em síntese: (i) a real ização de 

perícia grafotécnica nas assinaturas e nos escritos contidos na 

documentação da conta revelada pela Defendente; e (ii)  seja deferida a 

assistência judiciária penal à comunidade das BAHAMAS para que seja 

enviado ao Juízo os documentos referentes à  abertura,  em especial do 

cartão de assinaturas, da conta bancária existente naquele país, no banco 

CBH BAHAMAS LTD., em nome da offeshore  CALTEX HOLDING 

CORP, n.º  0579745 001.000.840, de titularidade da defendente.  

 

Fls. 2460/2470 - Resposta à Acusação de SÉRGIO CÔRTES, 

requerendo, em síntese: (i) a realização de perícia grafotécnica nas 

assinaturas e nos escri tos contidos na documentação da conta revelada 

pelo Defendente; e (ii) seja solicitada Assistência Judiciária Penal à 

Comunidade das Bahamas 3 para  que seja enviado ao Juízo os 

documentos referentes à abertura, em especial do Cartão de Assinaturas, 

da conta bancária existente naquele país,  no banco CBH Bahamas Ltd., 
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em nome da offshore  Caltex Holding Corp, n.º 0579745 001.000.840, de 

titularidade de Verônica Fernandes Vianna.  

 

Fls. 2471/2484 - Resposta à Acusação de MIGUEL SKIN, 

alegando em síntese: (i)  a nulidade do feito desde sua origem, por 

violação do preceito constitucional fundamental (art . 5º, LIII,  da CRFB) 

do promotor natural;  e (ii) cerceam ento de defesa: seleção arbitrária de 

documentos pelo MPF. Prova emprestada. Princípio da ampla defesa e da 

igualdade entre as partes. Nulidade. Ministério Público Federal como 

autor da ação penal; (iii) ocorrência de bis in idem  em relação a 

denúncia na ação penal n. 0503870-31.2017.4.02.5101; (iv) ausência de 

participação no crime antecedente;  e (v) a extinção de punibilidade em 

decorrência da lei 13.254/2016.  

 

Fls. 2496/2519 - Resposta à Acusação de GUSTAVO 

ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA, alegando em síntes e: (i) a 

nulidade do feito desde sua origem, por violação do preceito 

constitucional fundamental (art . 5º, LIII,  da CRFB) do promotor natural;  

e (ii) cerceamento de defesa: seleção arbitrária de documentos pelo 

MPF. Prova emprestada. Princípio da ampla def esa e da igualdade entre 

as partes. Nulidade. Ministério Público Federal como autor da ação 

penal; (iii) ocorrência de bis in idem  em relação a denúncia na ação 

penal n.  0503870-31.2017.4.02.5101; (iv) ausência de participação no 

crime antecedente;  (v) a extinção de punibilidade em decorrência da lei 

13.254/2016; e (vi) ausência de relação com o pagamento no exterior.  

 

Fl. 2531 –  Petição da 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

TUTELA COLETIVA DE DEFESA DA CIDADANIA DO RIO DE 

JANEIRO, requerendo a adesão à colaboraçã o premiada de CARLOS 

EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA.  
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Fl. 2535 –  Petição do Ministério Público Federal informando 

que não se opõe ao pedido formulado pela Promotora de Justiça da 6ª  

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania do 

Parquet  fluminense, no qual requer adesão à colaboração premiada de 

Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, tendo em vista subsidiar 

investigações em inquéritos civis instaurados.  

 

Fl. 2537 –  Decisão indeferindo o requerimento do MPE/RJ 

de adesão ao acordo de colaboração premiada.  

 

Fl.  2552 –  Petição da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Cidadania da Capital  requerendo seja deferido o 

compartilhamento das provas produzidas nesta ação penal.  

 

Fls. 2554/2563 –  Manifestação do Ministério Público 

Federal  em face das repostas apresentadas pelos réus, nos seguintes 

termos: (i) pelo indeferimento dos requerimentos de prova pericial 

grafotécnica; (ii) pela rejeição da preliminar de violação ao princípio do 

promotor natural; (iii) pela rejeição dos argumentos das defes as 

sustentando que há violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez 

que os acusados são partes nos processos juntados aos cadernos de prova 

desta denúncia e este Juízo autorizou o compartilhamento de provas dos 

processos supramencionados; (iv) pela rej eição do argumento de bis in 

idem  em relação a denúncia na ação penal n.  0503870 -

31.2017.4.02.5101; (v) pela rejeição das alegações das defesas no 

sentido de desqualificação do crime de lavagem de dinheiro; (vi) 

rejeição da alegação de extinção de punibili dade em decorrência da lei  

13.254/2016; (vi) rejeição da alegada ausência de relação com o 

pagamento no exterior; e (vii) o prosseguimento do feito, na forma do 

art . 399 do CPP.  
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Fls. 2564/2574 –  Decisão apreciando as defesas 

preliminares, nos seguintes te rmos: (i)  rejeitou as alegações de violação 

ao Princípio do Promotor Natural, de inépcia da inicial , falta de justa 

causa e cerceamento de defesa; (ii) rejeitou as alegações de inépcia da 

inicial , falta de justa causa à ação penal e cerceamento de defesa; (iii) 

indeferiu a produção de prova pericial,  ressalvando às defesas a 

produção de laudo spote própria ;  (iv) rejeita a alegação de bis in idem ;  

(v) as alegações atinentes à extinção da punibilidade dos crimes de 

evasão de divisas e de lavagem de dinheiro p or adesão ao programa de 

repatriação de ativos demandam análise mais aprofundada, devendo a 

acusação e as defesas apresentar seus argumentos jurídicos e fáticos ao 

longo da instrução processual; (vi) igualmente reputou que as alegações 

quanto à participação ou não dos corréus nos pagamentos no exterior,  

eventual colaboração dos réus com as investigações, concurso material, 

formal ou continuidade delitiva (corrupção e lavagem de dinheiro), 

dentre outras teses,  dizem respeito ao mérito da acusação e devem 

igualmente ser analisadas com mais profundidade ao longo da instrução; 

(vii) designou Audiência de Instrução (AI) para o dia 27.02.2019, às 

14h, ocasião em que serão ouvidos os colaboradores arrolados pela 

acusação, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Cesar R omero Vianna 

Júnior,  Leandro Rosa Camargo e Norman Pierre Gunther,  arrolados à fl.  

83; (viii) deferiu a dispensa de comparecimento dos réus às audiências 

designadas para oit iva de testemunhas arroladas pela acusação, desde 

que se façam representar por seus  advogados; (ix) autorizou o 

compartilhamento das provas produzidas na presente ação penal 

requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro à fl .  

2552; e (x) deferiu a juntada de documentos suplementares considerados 

necessários desde que apresentados até 10 (dez) dias antes da audiência 

ora designada.  
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Fls. 2585/2586 –  Petição do Ministério Público Federal  

dando ciência da decisão de fls . 2564/2574.  

 

Fl.  2609 –  Despacho: (i)  deferindo o requerido pelo 

Ministério Público Federal e resignando a audiência para o dia 

18.03.2019, às 14h; (ii) designando a oitiva da testemunha Norman 

Pierre Gunther para ser realizada no dia 18.03.2019, às 14h; (i ii) 

deferindo a dispensa de comparecimento dos réus à audiência designada 

para oitiva das testemunhas arro ladas pela acusação, desde que se façam 

representar por seus advogados; e (iv) concedendo o prazo de 3 (três) 

dias para as defesas se manifestarem caso algum réu deseje comparecer.  

 

Fl. 2528 –  Despacho redesignando a audiência designada 

para o dia 18.03.2019 para iniciar às 13h, conforme marcação prévia 

realizada com a 2ª Vara Federal de São Paulo.  

 

Fl. 2648 –  Despacho indeferindo a oit iva de Luiz Carlos 

Bezerra, na qualidade de testemunha arrolada pela defesa de Sérgio Luiz 

Cortes da Silveira, por se trata r de corréu em ação conexa, processo 

0503870-31.2017.4.02.5101.  

 

Fls. 2651/2652 –  Ata da audiência realizada em 18/03/2019, 

oportunidade em que se procedeu à oit iva dos colaboradores Leandro 

Rosa Camargo (fls.  2653), Norman Pierre Gunther (fl. 2654), Carlo s 

Emanuel de Carvalho Miranda (fl.  2655) e Cesar Romero Vianna Junior 

(fl . 2656). No mesmo ato foi designada audiência em continuação para 

ser realizada no dia 09.04.2019, às 13h, ocasião em que os réus Sérgio 

Luiz Cortes da Silveira, Verônica Fernandes Vi anna, Miguel Iskin e 

Gustavo Estellita Cavalcanti  Pessoa serão interrogados.  
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Fl.  2657 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo o 

compartilhamento dos depoimentos prestados nesta ação penal pelos 

colaboradores NORMAN PIERRE GUNTHER, CARLOS EMANUEL DE 

CARVALHO MIRANDA, LEANDRO ROSA CAMARGO e CESAR 

ROMERO VIANNA JUNIOR, na audiência realizada no último dia 18, 

com a ação penal n.º 0503870-31.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta).  

 

Fl.  2666 –  Despacho autorizando a defesa de Sérgio Luiz 

Côrtes da Silveira utilizar em seu benefício os depoimentos prestados em 

18.03.2019 pelos colaboradores Norman Pierre Gunther,  Carlos Emanuel 

de Carvalho Miranda, Leandro Rosa Camargo e Cesar Romero Vianna 

Júnior,  arrolados pela acusação nos autos da Ação Penal 0506899 -

55.2018.4.02.5101.  

 

Fl. 2668 –  Petição de VERÔNICA FERNANDES VIANNA 

requerendo a juntada do Parecer Técnico da Perícia Grafotécnica 

realizada nos documentos constantes às fls. 131, 132 e 587 dos presentes 

autos (fls. 2669/2706).  

 

Fl.  2747 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requeren do a 

juntada de documentos fornecidos pelo Banco Credit Agricole (Suisse) 

S.A . ,  quais sejam, demonstrativos de lançamentos de valores mobiliários  

na conta do ora Peticionário, que não foram localizados pela Defesa nos 

presentes autos (fls . 2747/2757).  

 

Fls . 2763/2764 –  Ata da audiência realizada em 22/03/2019, 

oportunidade em que se procedeu ao interrogatório de VERÔNICA 

FERNANDES VIANNA (fl. 2765/2766),  SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA 

SILVEIRA (fls. 2767/2768), MIGUEL SKIN (fls. 2769/2770) e 

GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA (fls. 2771/2772). No 
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mesmo ato processual foi deferido o prazo de 5 (cinco) dias para 

requerimento de dil igências.  

 

Fls. 2775/2781 –  Petição de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA, aduzindo em síntese que: (i) 

Conforme documento apresentado pela defesa de Sergio Cortes,  nos 

autos do processo nº 0503870-31.2017.4.02.5101 (fls. 4.234 / 4.325 - 

mídia acautelada –  Termo 4236), teve-se acesso ao relatório referente ao 

conteúdo do telefone celular do senhor César Romero; (ii) No relatór io 

realizado pela Polícia Federal (fl.  83), em conversa travada com quem se 

acredita ser seu filho (Savio Vianna), Cesar Romero afirmou, com todas 

as letras, que a mãe de Savio, ao que tudo indica sua ex -esposa ,  

“recebia o dinheiro pra mim” ;  (iii) em nenhuma de suas declarações em 

Juízo, realizou tal assertiva. (iv) Inquirido pela defesa de Miguel e 

Gustavo, nos autos do processo nº 0507064 -05.2018.4.02.5101, sobre a 

questão, Cesar Romero negou que sua ex -esposa tivesse ciência do 

recebimento de seus valores em espécie; (v) A conclusão a que se chega 

é a de que Cesar Romero omitiu a suposta participação de sua ex -esposa 

em seus deli tos, tanto do Parquet, quanto do Juízo da 7ª Vara Federal 

Criminal –  RJ, o que significa quebra do acordo de colaboração 

premiada. 

Requereu, por fim, o retorno dos autos ao órgão acusatório, 

a fim de que se manifeste sobre esse novo fato, exsurgido ao final da 

instrução criminal (do processo nº 0507064 -05.2018.4.02.5101),  

esperando-se o pronunciamento do Parquet acerca de nova hipó tese que 

significa violação do acordo de delação premiada e o acautelamento do 

Pen Drive, contendo o relatório citado, na Secretaria do Juízo da 7ª Vara 

Federal  Criminal –  RJ. 

 

Fls. 2783/2785 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo a 

juntada das planilhas de fls. 2786/2792 em que há a descriminação dos 
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valores recebidos no exterior, por meio de dividendos, investimentos e 

venda de ações, com a indicação das folhas dos autos em que se 

encontram os comprovantes de cada transação, a fim de facili tar a 

análise do Ministério Público Federal, no momento da elaboração de 

suas alegações finais.  

 

Fl. 2878 –  Despacho informando que a alegada quebra do 

acordo de colaboração premiada por Cesar Romero é matéria a ser 

analisada na sentença e determinando a abertura de prazo  às partes para 

apresentarem suas alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo MPF.  

 

Fls. 2882/2937 –  Alegações finais apresentadas pelo 

Ministério Público Federal , oportunidade em que pugna pela condenação 

dos réus, na forma da denúncia, bem como: (i) o perdimento dos valores 

repatriados pelos denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA e, cumulativamente, a condenação a um valor mínimo 

correspondente ao dobro dos valores lavados e recebidos a título de 

propina por cada um dos denunciados, para reparação dos danos morais e 

materiais causados pela infração; (i i)  a aplicação aos denunciados 

SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA VIANNA do §5º do artigo 1º da Lei 

9.613/1998, tendo em vista que os denunciados promoveram e 

contribuíram para a célere repatr iação do valor total relativo à 

dissimulação da origem, natureza,  disposição, movimentação e 

propriedade de pelo menos USD 4.366.533,89 (quatro milhões, trezentos 

e sessenta e seis mil , quinhentos e trinta e três dólares e oitenta e nove 

centavos).  

 

Para tanto,  alega, que em 06/05/11 e 15/08/11, SÉRGIO 

CÔRTES, de forma livre e consciente, com auxílio de sua esposa, 

VERÔNICA VIANNA, solicitou, aceitou promessa e recebeu vantagem 
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indevida em razão do exercício da chefia da Secretaria de Saúde e 

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em 02 

oportunidades distintas, reveladas pelo recebimento do valor total de 

USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,  

setecentos e quarenta e dois dólares e doze centavos) na conta n.º  

0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  atualmente CA 

Indosuez (Switzerland) SA ,  na Confederação Suíça, em nome da offshore  

CASIUS GLOBAL S.A., valor este ofertado por ação de GUSTAVO 

ESTELLITA e MIGUEL ISKIN, e transferido da conta da empresa 

offshore LUCHINO, mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos 

da América.  

 

Aduz que tais fatos foram apurados no PIC nº 

1.30.001.003732/2017-11, presente no DOC. 03 anexado à exordial ,  

podendo ser resumidos da seguinte forma: (i) a conta n.º 0618760 

recebeu a primeira transferência em 06/05/11, no valor de USD 

951.747,12 (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e 

sete dólares e doze centavos). Posteriormente, nova transferência foi  

realizada no valor de USD 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos  mil  

dólares), em 15/08/11, conforme demonstrariam os anexos extratos 

bancários (DOC. 06) e comprovantes das operações (DOC. 07); (ii) os 

valores seriam originários da conta n.º 799777495, mantida em nome da 

empresa LUCHINO INTERNATIONAL LTD, no JP MORGAN CHASE 

BANK, agência de Nova Iorque, cuja cópia do comprovante relativo à 

operação ocorrida em 06/05/11 foi reproduzida à fl.  2904; (iii) a 

LUCHINO INTERNATIONAL LTD. seria uma offshore  constituída em 

13/06/2008 e sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo  MIGUEL 

ISKIN detentor de 100% de participação, conforme documentos 

constitutivos acostados à fl.  2904 (DOC. 08); (iv) intimado a prestar 

esclarecimentos, SÉRGIO CÔRTES compareceu à Procuradoria da 

República no Estado do Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 2017, e 
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reconheceu a abertura da conta no Crédit Agricole (Suisse) SA  e 

apresentou uma versão inverossímil quanto às razões de sua abertura e 

da vinculação de sua esposa VERÔNICA VIANNA como a beneficiária 

final (depoimento reproduzido à fl. 2905); (v) no que tange à 

participação de VERÔNICA VIANNA no esquema de recebimento e 

lavagem de recursos ilícitos não se afiguraria crível que ela teria 

assinado o formulário para abertura da conta bancária n.º 0618760, no 

banco Crédit Agricole (Suisse) SA,atualmente CA Indosuez (Switzerland) 

SA ,  pensando que se tratava apenas de uma solicitação de cartão de 

crédito internacional; (vi) no documento reproduzido à fl . 2906, a 

denunciada VERÔNICA VIANNA seria indicada como a única beneficial  

owner  da conta em questão, exis tindo expressamente referência ao 

número da conta bancária no topo do documento; (vii) verificou -se, no 

cartão de assinaturas, a assinatura de VERÔNICA VIANNA como sendo 

a responsável pela conta bancária em questão; (viii)  o cartão de 

assinaturas se encontra na língua portuguesa e possui a seguinte 

observação: “As pessoas indicadas acima obrigam validamente o Titular 

perante o Banco em todas as relações de negócios presentes ou futuras 

do Titular com o Banco, sem outras restrições que aquelas 

eventualmente especificadas abaixo (. . .)” (DOC 09) ;  (ix) a abertura de 

conta, em 29/04/2011, foi imediatamente comunicada a SÉRGIO 

CÔRTES em e-mail enviado ao endereço eletrônico 

“jackrussel@att .blackberry.net” (fl .  2908); (x) a análise dos extratos 

mensais demonstraria que VERÔNICA VIANNA realizava comumente 

gastos em bens de luxo com recursos oriundos da vantagem indevida 

auferida por SÉRGIO CÔRTES; (xi) as provas demonstrariam que, 

diversamente do alegado em seu depoimento ao MPF e em seu 

interrogatório, a denunciada VERÔNICA VIANNA tinha ciência da 

existência da conta bancária, tendo assinado diversos documentos em 

que tal informação era nítida, conforme autorização para que os valores 

da fatura do cartão de crédito fossem debitadas da conta n.º 0618760 
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(DOC. 15 –  fl .  2909); (xii)  com relação ao acusado MIGUEL ISKIN, este 

admitiu que realizou o pagamento a SÉRGIO CÔRTES, porém afirmou 

que foi a título de aporte objetivando a candidatura do corréu e negou o 

pagamento de propina para que as empresas a ele ligadas se sagrassem 

vencedoras em processos de licitação.; e (xiii)  GUSTAVO ESTELLITA 

negou todos os fatos criminosos a ele imputados na inicial acusatória.  

 

Sustentou ainda o Ministério Público Federal que: (i) a 

consistência dos depoimentos prestados pelos colaboradores,  

acompanhados do conjunto probatório apresentado, ultrapassa o que se 

chamaria de mera prova indiciária, porque a convicção formada em 

relação à prática do crime de lavagem é evidente.  Ainda que a ssim não 

fosse, conforme explicitado acima, não resta dúvida de que o arcabouço 

probatório apresentado, mesmo entendido como indiciário, é suficiente 

para formação da convicção condenatória no crime de lavagem de 

ativos; (ii) atestam as imputações feitas p or este órgão ministerial  o 

relato das testemunhas de acusação, que atuam como colaboradores, 

conforme exposto em audiência realizada neste juízo em 18/03/2019; 

(iii) CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA, principal operador 

financeiro do ex-governador Sérgio  Cabral e ora colaborador, 

comprova que ocorria esquema de recolhimento de propina no âmbito do 

setor da Saúde, envolvendo tanto o INTO, quanto a SESDEC; (iv) o 

colaborador CÉSAR ROMERO VIANNA JÚNIOR, na posição de 

assessoramento jurídico do esquema de propinas, tendo trabalhado 

tanto no INTO, quanto na Secretaria de Saúde, esclareceu o esquema de 

pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos, conforme se 

depreende de seu depoimento; e (v) LEANDRO ROSA CAMARGO, 

também colaborador, prestou depoimento perante esta 7ª Vara Federal 

Criminal. O colaborador é empresário na PER PRIMA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES, empresa que participava do esquema de pagamento 
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de propina, cujo objeto é a venda de material cirúrgico, tanto de 

implantes,  quanto instrumentais.  

 

Em relação ao denunciado SÉRGIO CÔRTES, o Parquet 

federal afirma que:  (vi) foi admitido em interrogatório realizado em 

22/05/2019, por parte de SÉRGIO CÔRTES, que houve efetivo 

recebimento de vantagens indevidas no exterior; (ii) SÉRGIO CÔRTES 

assume também ter demandado a MIGUEL SKIN que o dinheiro pago a 

título de propina fosse recebido em contas no exterior.  

 

Por fim,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugnou pela 

condenação dos réus,  na forma da denúncia e em consonância com todo o 

arcabouço probatório produzido nestes autos, nos seguintes termos:  

 

1.  MIGUEL ISKIN, pela prática do crime de (i)  

Corrupção Ativa –  Art. 333, na forma dos Arts. 29 e 71, todos do Código 

Penal e de (ii) Lavagem de Ativos –  Art. 1º, V e VII,  c/c §4º da Lei  

9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal –  02 crimes em continuidade 

delit iva.  

 

2.  GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA, 

pela prática do crime de (i) Corrupção Ativa –  Art. 333, na forma dos 

Arts. 29 e 71, todos do Código Penal e de (ii)  Lavagem de Ativos –  Art.  

1º, V e VII,  c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c art igo 71 do Código Penal –  02 

crimes em continuidade deli tiva.  

 

3.  SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA, pela prática 

do crime de (i) Corrupção Passiva –  Art.  317, c/c 327, §2º, na forma dos 

Arts. 29 e 71, todos do Código Penal; de (ii) Lavagem de Capitais –  Art.  

1º, V e VII,  c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c art igo 71 do Código Penal –  02 

crimes em continuidade delitiva; de (iii)  Lavagem de Ativos –  Art. 1º,  
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§4º, da Lei 9613/98 c/c artigo 71 do Código Penal e de (iv) Evasão de 

Divisas –  Art . 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 c/c 

art igo 71 do Código Penal.  

 

4.  VERÔNICA FERNANDES VIANNA, pela prática do 

crime de (i) Corrupção Passiva –  Art. 317, c/c 327, §2º, na forma dos 

Arts. 29,30 e 71, todos do Código Penal; de (ii) Lavagem de Capitais –  

Art . 1º,  V e VII,  c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal –  

02 crimes em continuidade delitiva; de (iii) Lavagem de Ativos –  Art.  

1º, §4º, da Lei 9613/98 c/c artigo 71 do Código Penal e de (iv) Evasão 

de Divisas –  Art. 22, parágrafo único, primeira p arte, da Lei 7.492/86 

c/c artigo 71 do Código Penal.  

 

Às fls. 2943/3113, alegações finais de GUSTAVO 

ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA, em que a defesa requer seja 

julgada improcedente a denúncia em relação à totalidade da acusação, 

além de declarada extinta a punibilidade do denunciado pelo delito de 

lavagem de dinheiro.  

 

Para tanto, sustenta a defesa que: (i) Gustavo Estellita não 

era,  e não é,  sócio de Miguel Iskin, na empresa Oscar Iskin; (ii) Gustavo 

trabalhou na empresa Oscar Iskin, dela se afastando formal mente, no 

final de 2002.  

 

Em sede de preliminares, alega a defesa a ocorrência de bis 

in idem  em relação aos Conjuntos de FATOS 01 e 02.  

 

Para tanto, sustenta que: (i) a despeito de o Ministério 

Público Federal ter aduzido, na peça vestibular, duas classi ficações 

jurídicas, (crimes de corrupção e crimes de lavagem de dinheiro), em 

verdade, tem-se, em tese, um só deli to possível –  ou um, ou outro; (ii) 
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Impossível configurar, em supostas ações verificadas nas mesmas datas 

(6/5/2011 e 15/8/2011), ao mesmo tem po, os delitos de corrupção e 

lavagem de dinheiro; e (iii) Hipótese muito semelhante a que está em 

julgamento já foi apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal 

nos autos da ação penal nº 470, quando, diante do recebimento de 

valores decorrentes de corrupção passiva pela mulher de acusado, 

reputou que sua conduta se tratava do próprio resultado do crime de 

corrupção passiva e não de lavagem de dinheiro.  

 

Igualmente, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem  

entre os fatos apurados na presente ação penal e os fatos apurados na 

ação penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101.  

 

Para tanto, sustenta que: (i) Gustavo Estellita e Sergio 

Côrtes já foram denunciados, respectivamente, por corrupção ativa e 

passiva, de forma continuada, cujas pagas, de acordo com o parquet,  

teriam o desiderato de fazer com que empresas representadas por 

Miguel Iskin, com a atuação de Sergio Côrtes, enquanto Diretor do 

INTO e, depois, Secretário de Saúde –  RJ, vencessem concorrências  

para o fornecimento de equipamentos médicos; (ii) A  primeira denúncia 

tratou do delito de corrupção ativa de Gustavo Estellita a funcionários 

públicos, entre eles, Sérgio Côrtes, de forma continuada; (i ii) a 

primeira imputação, exposta na forma do art. 71 do Código Penal,  

abrange, por completo, a descrição  de corrupção isolada da denúncia 

em debate; e (iv) O fato, evidentemente, não constitui novo crime, sendo 

o caso de se proferir sentença absolutória.  

 

Em relação ao deli to de lavagem de dinheiro, alega a defesa 

que Gustavo Estellita não poderia responder pelo delito de lavagem de, 

primeiro,  porque não teria sido o autor do il ícito, e,  segundo, eis que 

estaria extinta sua punibilidade.  
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Para tanto, sustenta que: ( i) a denúncia asseverou 

peremptoriamente que o dinheiro depositado em conta bancária de 

Verônica Côrtes foi proveniente de uma conta no JP Morgan, da 

empresa Luchino, “de propriedade de Miguel Iskin e Gustavo Estelli ta”; 

(ii) A empresa Luchino não é de Gustavo Estellita. Nunca foi. A conta 

bancária mantida por essa firma (sic) não é de Gustavo Estel lita, mas 

de Miguel. Essa é a prova existente. Foi isso que disse,  em Juízo, 

Miguel Iskin. Foi o que confirmou Sergio Côrtes; (iii) o pagamento do 

valor mencionado não foi sequer idealizado por Gustavo Estellita, mas 

Miguel Iskin, Sergio Côrtes e Sergio Cabral, conforme os três já 

mencionaram no processo de nº 05038703120174025101, o que, 

inclusive, comprova que esse fato está abrangido pela acusação 

anterior, tratando-se a increpação de proibido bis in idem; (iv) Miguel 

Iskin,  em interrogatório no processo  de autos nº 

05038703120174025101, confessou o depósito realizado para Sergio 

Côrtes.  E mais, confirmou que o dinheiro saiu de uma conta bancária 

dele, Miguel, mantida fora do Brasil , para outra de Côrtes, também, 

fora do Brasil; e (v) Tanto Miguel Iskin, quanto Sergio Côrtes 

confirmaram que Gustavo não teve nenhuma participação no depósito de 

dinheiro realizado para Côrtes,  fora do Brasil. Muito pelo contrário,  

Iskin deixou bem claro que não deu nenhuma ciência prévia ou 

combinou com Estell ita sobre o referido depósito, e que o mesmo saiu de 

sua conta (Miguel) para conta indicada por Côrtes.  

 

Posteriormente aduziu que a denúncia é incongruente e 

ilógica, sendo absolutamente contraditória em seu próprio texto .  

Sustentou que: (i) Os valores existentes na conta Luchino, de Miguel 

Iskin,  são provenientes de pagamentos de comissões por vendas 

efetuadas, e foram depositados por empresas privadas; (i i) a denúncia,  

em nenhum momento, asseverou que os valores recebidos por Sergio 
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Côrtes têm como origem dinheiros provenientes de práticas delituosas; 

(iii) Os valores que Gustavo Estellita manteve fora do Brasil, e não 

estavam em conta bancária da empresa Luchino, foram declarados à 

Receita Federal, no ano de 2016; e (iv) deve ser julgada improcedente a 

denúncia quanto aos delitos imputados e extinta a punibilidade de 

Gustavo Estellita pelo crime de lavagem de dinheiro.  

 

Em seguida, a defesa argumentou que a competência para 

julgar o caso seria da Justiça Eleitoral .  

 

Para tanto, sustentou que: (i) diante da narrativa cons tante 

da denúncia,  bem assim da colheita de parcos elementos probatórios 

(.. . ) tratar-se-ia de um delito eleitoral, pois hipotéticos valores 

depositados em conta bancária de Sergio Côrtes teriam o desiderato de 

custear campanha política, todavia, não decla rados à Justiça eleitoral; 

(ii) não existia pagamento de vantagem indevida que visasse à produção 

de um ato de ofício por funcionário público, atrelado a percentual de 

contratos no setor da saúde do Rio de Janeiro; (ii i) Portanto, se delito 

houve, teria sido eleitoral6, e, ainda que exista outro supostamente 

conexo, a especialidade da Justiça Eleitoral atrai completamente a 

competência para processo e julgamento; (iv) não há prova produzida 

em Juízo da prática do delito de corrupção; (v) Não há prova produz ida 

em Juízo da existência sequer de uma associação criminosa voltada 

para praticar fraudes em licitações.  

 

Posteriormente, a defesa passou a tecer considerações acerca 

das declarações prestadas pelos colaboradores Cesar Romero, Carlos 

Miranda e Leandro Rosa, nos seguintes termos: (i) o colaborador Cesar 

Romero vem reiteradamente mentindo em seus depoimentos e caindo em 

diversas contradições; (ii) deve ser reconhecida a ilegalidade do acordo 

de delação premiada firmado por CESAR ROMERO com o Ministério 
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Público Federal  e homologado por este Juízo; (iii)  igualmente sustenta a 

defesa a revogação do acordo firmado por Carlos Miranda, sob o 

argumento de que colaborador não só não comprovou as acusações 

disparadas, como se contradisse em todo o interrogatório judi cial (proc. 

nº 05038703120174025101); (iv) no caso do delator LEANDRO ROSA, a 

defesa sustenta a ausência de elemento probatório fundamental e 

cerceamento de defesa. Afirma, ademais,  que LEANDRO descumpriu o 

próprio acordo; (v) o contrato de delação de NORM AN GUNTHER é 

ilegal e não poderia ter sido homologado.  

 

Por fim, destacou que não há nos presentes autos pedido 

formulado na denúncia de perdimento de bens e valores, no que tange a 

Gustavo Estellita, tampouco de reparação de supostos danos causados, 

uma vez que, no texto da acusação, o parquet  pleiteou fixação de valores 

para a indenização ao estado daqueles que teriam “recebido propina” 

(corrupção passiva), não existindo essa increpação contra Gustavo –  que, 

obviamente, não era funcionário público – ,  imputado de corrupção ativa 

(art.  333 do Código Penal), não podendo, evidentemente, “receber 

propinas 

 

Às fls. 3115/3298, alegações finais de MIGUEL SKIN, em 

que a defesa pugna, preliminarmente:  (i) violação do princípio do 

promotor natural  –  designação de procuradores de exceção; (ii) violação 

ao princípio de paridade de armas; (iii)  irregularidade na utilização de 

prova emprestada por parte do Ministério Público Federal; (iv) bis in 

idem  em relação às condutas apuradas nos Conjuntos de Fatos 01 e 02; 

(vi) bis in idem  em relação aos crimes de corrupção apurados na presente 

ação penal e os crime de corrupção apurados no processo nº 0503870 -

31.2017.4.02.5101; (v) incompetência da Justiça comum federal para 

julgar o caso; (vi) ausência de justa causa. Suporte prob atório mínimo 

configurado em face dos acordos de colaboração premiada firmados 
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pelos delatores Cesar Romero, Carlos Miranda, Leandro Camargo e 

Norman Gunther; (vii) ilegalidade do acordo de delação premiada 

firmado por Cesar Romero. Nulidade absoluta; (vii i) absoluta ilegalidade 

do contrato de delação de Norman Gunther.  

 

Quanto ao mérito, a defesa sustentou que, houve confissão 

por parte de MIGUEL SKIN, tendo em vista que o acusado confessou o 

fato de ter realizado pagamentos a Sergio Côrtes e Sergio Cabral ,  

declinando as razões, devendo, no caso, ser aplicada a atenuante em 

relação a Miguel Iskin, e, mesmo assim, acerca de ilícito ligado à caixa 

dois eleitoral , único passível de tipificação penal, de acordo com os 

elementos concretos produzidos sob o crivo do contraditório.  

 

 

Asseverou, em seguida, que os valores existentes na conta 

Luchino, de Miguel Iskin,  são l ícitos,  provenientes de pagamentos de 

comissões por vendas efetuadas, e foram depositados por empresas 

privadas.  

 

Por fim, requereu seja julgada im procedente a denúncia, no 

que tange ao acusado Miguel Iskin, em relação à totalidade da acusação, 

além de declarada extinta a punibilidade pelo delito de lavagem de 

dinheiro.  

 

Alternativamente, pugnou pela aplicação da atenuante da 

confissão.  

 

Por fim, destacou que não há nos presentes autos pedido 

formulado na denúncia de perdimento de bens e valores, no que tange a 

Miguel Iskin, tampouco de reparação de supostos danos causados, uma 

vez que, no texto da acusação, o parquet  pleiteou fixação de valores 
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para a indenização ao estado daqueles que teriam “recebido propina” 

(corrupção passiva), não existindo essa acusação contra Miguel,  

imputado unicamente por corrupção ativa (art . 333 do Código Penal) –  

ele, obviamente, não era funcionário público, não podendo, 

evidentemente, “receber propinas”.   

 

Fls. 3299/3354 –  Alegações finais de SÉRGIO LUIZ 

CÔRTES DA SILVEIRA, oportunidade em que a defesa sustentou: (i)  A 

efetividade da colaboração unilateral  prestada à Justiça, com a 

possibilidade de aplicação dos benefícios  legais dela decorrentes em 

relação a todos os delitos imputados na Denúncia; (i i) A absolvição da 

acusação do crime de corrupção, por se constituir mero exaurimento do 

crime imputado na Operação Fatura Exposta; (iii) A configuração de 

crime único de lavagem de capitais; (iv) A absorção do crime de evasão 

de divisas pelo deli to de Lavagem de capitais; e (v) A incidência das 

circunstâncias atenuantes previstas pelo art igo 65, inciso III,  alíneas b e 

d do Código Penal,  bem como da causa geral de diminuição de  pena 

contidas no artigo 16 do Código Penal.  

 

Fls. 3355/3388 –  Alegações finais de VERÔNICA 

FERNANDES VIANNA, oportunidade em que a defesa requereu, em 

síntese: (i) seja julgada improcedente a pretensão punitiva lançada na 

denúncia, para absolver VERÔNICA FERNANDES VIANA, com base no 

art igo 386, inciso VII,  do Código de Processo Penal; e (ii)  

alternativamente, seja concedido o perdão judicial, nos termos em que já 

decidido por este Juízo nos autos da ação penal n.º 0501634 -

09.2017.4.02.5101, já que além de instrumentalizar a devolução de todo 

valor ocultado no exterior por seu marido, a Defendente 

espontaneamente forneceu autorização por escrito às autoridades suíças 

para que toda a documentação que instrui  a Denúncia fosse entregue aos 

Procuradores da República, conforme se verifica às fls. 2286.  
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Para tanto, sustentou: (i) que na instrução processual foram 

ouvidos os Colaboradores CESAR ROMERO, CARLOS MIRANDA, 

NORMAN PIERRE GUNTHER e LEANDRO ROSA CAMARGO, os 

quais, destaca-se, desde logo, nada disseram sobre a participação da 

defendente nos fatos imputados na denúncia, se atendo apenas a narrar o 

esquema de pagamento de propina existente no Governo do Estado; (i i) o 

completo desconhecimento por parte da Defendente acerca da existência 

de uma conta no exterio r em seu nome e principalmente que tal  conta era 

alimentada com valores ilíci tos oriundos do pagamento de propina pelos 

contratos fraudados no âmbito da Secretaria de Saúde; (iii) que SÉRGIO 

CÔRTES confirmou em juízo que a Defendente não consentiu com a 

abertura da conta em nome dela,  destacando que ela só ficou sabendo da 

existência em 2017, pois quando da abertura ele deu os documentos para 

ela assinar como se fossem para a contratação de um cartão de crédito 

internacional, o que ela fez sem ler,  fato abs olutamente cotidiano na 

relação conjugal; (iv) A versão apresentada pela Defendente e seu 

marido encontra amplo respaldo na prova documental dos autos, as quais 

corroboram que o verdadeiro dono da conta sempre foi SÉRGIO 

CÔRTES e que ela nunca teve qualque r participação dolosa nos fatos,  

seja porque a comunicação com o banco sempre foi feita por ele, seja 

porque restou comprovado por laudo pericial que ele falsificou diversas 

assinaturas dela; (v) o próprio Ministério Público Federal reconhece que 

“a abertura de conta, em 29/04/2011, foi imediatamente comunicada a 

SÉRGIO CÔRTES em e-mail enviado ao endereço eletrônico 

‘jackrussel@att .blackberry.net’ ;  (vi) Há diversos outros e-mails que 

também comprovam que toda a comunicação do banco era realizada com 

SÉRGIO CÔRTES e não com a Defendente, conforme se verifica no e -

mail citado às fls. 44 da Denúncia;  (vii) que SÉRGIO CÔRTES foi 

classificado pelo banco como PEP (Pessoa Exposta Politicamente), razão 

pela qual, por orientação de um gerente do banco de nome CLÁUDI O 
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MIGALI, a conta foi  aberta em nome da Defendente. E, em determinado 

momento, somente após a saída desse funcionário daquele banco, os e -

mails passaram a ser nominativos à VERÔNICA, mas ainda assim no 

endereço do e-mail criptografado do provedor russo 

(boston2123@hushmail.com) que SERGIO util izava se passando por ela; 

(viii) Em relação as assinaturas da Defendente constantes nos 

documentos bancários, em comprovação a versão apresentada por 

SÉRGIO CÔRTES, desde o início das investigações,  de que ele teria 

falsificado alguns escri tos e assinaturas dela, a defesa juntou aos autos o 

laudo de perícia grafotécnica de fls. 2669/2706 cuja conclusão foi no 

sentido de que ao menos um escrito e duas assinaturas foram promanadas 

“do punho escritor do Sr. Sérgio Luiz Côrtes da Silveira.”;  (ix) ao ser 

interrogada em juízo, a Defendente, após apontar o grave erro constante 

da Denúncia, consistente na afirmação de que a Defendente e seu marido 

teriam gastado o valor de USD 1.414.546,04, quando na realidade o que 

se tem comprovado pela documentação fornecida pela própria instituição 

financeira é um gasto na importância de USD 651.103,67, explicou 

porque esses gastos não lhe chamaram a atenção de que algo de ilícito 

pudesse estar sendo praticado por seu marido, já que o verdad eiro valor 

gasto no período de 5 (cinco) anos era totalmente compatível com a 

renda de ambos, ainda que se considerasse a dela isoladamente; (x) a 

análise da documentação fornecida pelas autoridades suíças revela que, 

além de haver gastos e recargas que fo ram mencionados na Denúncia 

cujos comprovantes não estão dentre os documentos bancários,  o 

principal  motivo do erro de cálculo foi considerar uma recarga no cartão 

travel check  n.º  8032 000 622 948, realizada no dia 27/06/11, no valor 

de USD 505.000,00, quando na realidade o valor foi de USD 5.050,00; e 

(xi) a defendente deve ser absolvida de todas as imputações lançadas na 

denúncia, uma vez que não há nos autos provas seguras, para além da 

dúvida razoável, acerca da responsabilidade criminal, em especial a cerca 
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dos elementos subjetivos dos tipos imputados, de modo a afastar a 

presunção de inocência.  

 

 

II –  FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

II.1 –  DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

II.1.1 –  BIS IN IDEM  EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS 

APURADAS NA PRESENTE AÇÃO PENAL E OS FATOS 

APURADOS NA AÇÃO PENAL Nº 0503870-31.2017.4.02.5101.  

 

Igualmente, as defesas de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA sustentam a ocorrência de bis in idem  entre os fatos 

apurados na presente ação penal e os fatos apurados na ação penal nº 

0503870-31.2017.4.02.5101.  

 

De início, esclareço que o pleito já foi deduzido na 

respostas à acusação de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELITA, (fls. 

2471/2484 e 2496/2518, respectivamente), oportunidade em que o Juízo 

rejeitou a alegação de bis in idem ,  conforme trecho da decisão de fls. 

2564/2574 que passo a reproduzir:  

 

“Com relação à alegação de violação do princípio do 

ne bis in idem ,  importa fazer uma análise superficial  

acerca dos fatos deli tuosos descritos na ação penal nº 

0503870-31.2017.4.02.5101, ainda em fase de 

apresentação de alegações finais, e na presente ação 

penal.  
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Segunda consta na denúncia dos presentes autos:  

 

Entre 06/05/11 e 15/08/11, SÉRGIO CÔRTES, de 

forma livre e consciente, com auxílio de sua esposa,  

VERÔNICA VIANNA, solicitou, aceitou promessa e 

recebeu vantagem indevida em razão do exercício da 

chefia da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em 02 

oportunidades distintas,  reveladas pelo recebimento 

do valor total de USD 2.451.742,12 (dois milhões,  

quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e 

quarenta e dois dólares e doze centavos) na conta n.º  

0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) 

SA ,  atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  na 

Confederação Suíça,  em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A., valor este ofertado por ação d e 

GUSTAVO ESTELLITA e MIGUEL ISKIN, e 

transferido da conta da empresa offshore LUCHINO, 

mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos da 

América (Corrupção Passiva: Art. 317, c/c art. 327, 

§2º, na forma dos Arts. 29 e 71, todos do Código 

Penal. Corrupção Ativa: Art . 333, na forma dos Arts. 

29 e 71, todos do Código Penal –  02 crimes em 

continuidade delitiva –  Conjunto de fatos 01.  

 

Consumados os deli tos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, em 06/05/11 e 15/08/11, em 

02 oportunidades distintas,  os denunciados SÉRGIO 

CÔRTES, VERÔNICA VIANNA, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, de modo consciente e 
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voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e 

dissimularam a origem, a natureza,  disposição, 

movimentação e a propriedade do valor total  de USD 

2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta 

e um mil, setecentos e quarenta e dois dólares e doze 

centavos) proveniente de crime de corrupção passiva, 

por meio da ocultação de valores no exterior não 

declarados às autoridades brasileiras e 

posteriormente transferidos da conta da empresa 

LUCHINO, sediada nos Estados Unidos da América, 

mantida no banco JP Morgan, de propriedade de 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, para a 

conta n.º 0618760, mantida no banco Crédit Agricole 

(Suisse) SA ,  atualmente CA Indosuez (Switzerland) 

SA ,  na Confederação Suíça, em nome da offshore 

CASIUS GLOBAL S.A., de propriedade formal de 

VERÔNICA VIANNA, mas cujo sócio oculto era 

SÉRGIO CÔRTES ( Lavagem de Ativos :  Art. 1º, V e 

VII,  c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c art igo 71 do Código 

Penal –  02 crimes em continuidade delitiva –  

Conjunto de fatos 02).  

 

Consumados os deli tos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, nas datas de 21/12/15 e 

13/10/16, em 02 oportunidades distintas, os 

denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA, de modo consciente e voluntário, e em 

unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a 

origem, a natureza,  disposição, movimentação e a 

propriedade do valor total de USD 400.949,12 

(quatrocentos mil, novecentos e quarenta e nove 
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dólares,  doze centavos), por meio de duas 

transferências bancárias da conta n.º 0618760, 

mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  

atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  na 

Confederação Suíça,  em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A., para a conta n.º 0579745 

001.000.840, mantida no banco CBH Bahamas Ltd . ,  

nas Bahamas, em nome da offshore CALTEX 

HOLDING CORP., no intuito de afastar ainda mais  

os valores ilícitos de sua origem criminosa, ocultar o 

real proprietário dos valores e dificultar o 

rastreamento dos recursos de propina recebidos 

(Lavagem de Ativos : Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 

c/c artigo 71 do Código Penal –  02 crimes em 

continuidade delitiva –  Conjunto de fatos 03).  

 

No período de 01/12/2015 a 28/07/17, os 

denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA, de modo consciente e voluntário e em 

unidade de desígnios, mantiveram no exterior valores 

não declarados à repartição federal competente –  no 

caso, ao Banco Central –  na conta n.º 0579745 

001.000.840, mantida no banco CBH Bahamas Ltd . ,  

nas Bahamas, em nome da offshore CALTEX 

HOLDING CORP, em quantia superior a USD 

100.000 dólares, mais especificamente, a quantia de 

USD 4.366.533,89 (quatro milhões,  trezentos e 

sessenta e seis mil , quinhentos e trinta e três dólares 

e oitenta e nove centavos) em 27/07/17 (Evasão de 

divisas: Art .  22, parágrafo único, segunda parte, da 

Lei 7.492/86 –  Conjunto de fatos 04).  
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Já na denúncia referente à ação penal nº 0503870 -

31.2017.4.02.5101, são descritos os seguintes fatos 

delituosos:  

 

No período compreendido entre 01/01/2007 e 

28/12/2014, por pelo menos 35 vezes, reveladas por 

aportes mensais de valores a título de propina, 

totalizando a quantia de R$ 16.260.000,00, em razão 

de acordos para recebimento de porcentagens sobre 

faturamento de contratos de fornecimento de 

equipamentos e produtos médico -hospitalares à 

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os denunciados 

SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA, CARLOS 

BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES e CÉSAR ROMERO, 

de modo consciente e voluntário, solicitaram, 

aceitaram promessa e receberam vantage ns indevida 

em razão do exercício da chefia do Poder Executivo 

e da Secretaria de Saúde, ofertados por ação dos 

sócios administradores das empresas OSCAR ISKIN 

E CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES (Corrupção Passiva/Art. 317, na 

forma do  

Art . 71 do CP –  FATO 01).  

 

No período compreendido entre 01/01/2007 e 

28/12/2014,  por pelo menos 35 vezes, reveladas por 

aportes mensais de valores a título de propina, 

totalizando a quantia de R$ 16.260.000,00, em razão 

de acordos para recebimento de porcentagens sobre 
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faturamento de contratos de fornecimento de 

equipamentos e produtos médico -hospitalares à 

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os denunciados 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, sócios 

administradores das empresas OSCAR IS KIN E CIA 

LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, 

de modo consciente e voluntário, ofereceram e 

pagaram vantagem indevida a governador de Estado e 

a Secretário de Saúde, além de outros agentes 

públicos, para determina-los à prática de ato de 

ofício em benefício de suas empresas e outras 

concertadas com os mesmos (Corrupção Ativa/Art.  

333, na forma do  Art. 71 do CP –  FATO 02).  

 

Pelo menos entre 01/01/2007 e 17/11/2016, SÉRGIO 

CÔRTES, CÉSAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, além de outras pessoas ( ou 

já denunciadas por integrarem a mesma organização 

criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo 

consciente, voluntário, estável e em comunhão de 

vontades, promoveram, constituíram, financiaram e 

integraram, pessoalmente, uma organização 

criminosa que tinha por finalidade a prática de,  entre 

outros crimes, crimes de corrupção ativa e passiva,  

fraude às licitações e cartel em detrimento do 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem como a 

lavagem dos recursos financeiros auferidos desses 

crimes (Pertinência a Organização Criminosa/Art.  2º, 

§4º,  II,  da Lei 12.8580/2013 –  FATO 03).  
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Em uma análise ainda perfunctória, própria da 

presente fase processual, reconheço a identidade 

parcial  de partes,  sendo, contudo, diversas as 

imputações, bem como o modus operandi 

identificados pela acusação.  

 

Na ação penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101 as 

imputações de corrupção ativa e passiva estão 

relacionadas a acordos entabulados entre os 

envolvidos para recebimento de porcentagens sobre 

faturamento de contratos de fornecimento de 

equipamentos e produtos médico-hospitalares à 

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, cujo 

correspondente pagamento teria ocorrido no Brasil.  

 

Já na presente ação penal são acoimados aos réus 

esses mesmos delitos, sendo relacionados à o ferta de 

USD 2.451.742,12 por GUSTAVO ESTELITA 

CAVALCANTI PESSOA e MIGUEL ISKIN e aos 

corréus VERONICA FERNANDES VIANNA e 

SERGIO LUIZ CORTES DA SILVEIRA”.   

 

Por tais razões, rejeito a alegação de bis in idem .   

 

 

II.1.2 –  ILEGALIDADE DO ACORDO DE DELAÇÃO 

PREMIADA FIRMADO POR CESAR ROMERO, LEANDRO ROSA E 

NORMAM GUNTHER. NULIDADE ABSOLUTA 
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As defesas técnicas de GUSTAVO ESTELLITA 

CAVALCANTI PESSOA e MIGUEL SKIN arguiram a nulidade do 

acordo de colaboração firmado por CÉSAR ROMERO e NORMAM 

GUNTHER, sustentando, em síntese que : (i) Não há na Lei específica 

cláusula que permita ao Ministério Público Federal arbitrar condenação 

penal máxima ao delator, porquanto o poder de sentenciar é soberano do 

Poder Judiciário; (ii) é defeso ao Ministério Público Federal fixar ,  

antecipadamente, no contrato celebrado com o criminoso confesso, o 

máximo de pena que lhe será vergastada, isentando -o de cumprimento, 

como, também, estipular regimes de cumprimentos e progressões de 

regimes sem previsões legais; e (ii i) Até o presente m omento, Cesar 

Romero não pagou a multa contratada com o Ministério Público 

Federal.  

 

Posteriormente,  as defesas sustentaram a nulidade do acordo 

de colaboração firmado pelo delator LEANDRO ROSA, “porquanto 

continuou perambulando pelo INTO, tratando de assu ntos referentes a 

supostos pagamentos indevidos dentro de escritórios de lobistas, 

segundo ele mesmo, em 2018, após os acordos firmados. No mínimo, a 

conduta desse delator é aberrantemente imoral”.  

 

Não lhes assiste razão. Isso porque, firmou -se na 

jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a 

colaboração premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera 

obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere 

automaticamente na esfera jurídica de terceiros. Por is so, ainda que 

expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas 

declarações, coautores ou partícipes não têm legitimidade para 

questionar a validade do acordo celebrado, cabendo -lhes, apenas,  

confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e a s provas por ele 
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indicadas. Nesse sentido, confira -se o seguinte julgado do Supremo 

Tribunal Federal, verbis :  

 

“Habeas corpus.  Impetração contra ato de Ministro 

do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento. Empate 

na votação. Prevalência da decisão mais favor ável ao 

paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal).  Inteligência 

do art. 102, I, i ,  da Constituição Federal . Mérito.  

Acordo de colaboração premiada. Homologação 

judicial (art . 4º, § 7º, da Lei nº 12.850⁄13).  

Competência do relator (art. 21, I e II,  do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que,  

no exercício de atividade de delibação, se limita a 

aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade 

do acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo de 

valor sobre as declarações do colaborador. Negócio 

jurídico processual personalíssimo. Impugnação por 

coautores ou partícipes do colaborador.  

Inadmissibil idade. Possibil idade de, em juízo, os 

partícipes ou os coautores confrontarem as 

declarações do colaborador e de impugnarem, a 

qualquer tempo, medidas restritivas de direitos 

fundamentais adotadas em seu desfavor.  

Personalidade do colaborador. Pretendida valoração 

como requisito de validade do acordo de colaboração. 

Descabimento. Vetor a ser considerado no 

estabelecimento das cláusulas do acordo de 

colaboração - notadamente na escolha da sanção 

premial a que fará jus o colaborador -, bem como no 

momento da aplicação dessa sanção pelo juiz na 
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sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850⁄13). 

Descumprimento de anterior acordo de colaboração. 

Irrelevância. Inadimplemento que se restringiu ao 

negócio jurídico pretérito ,  sem o condão de 

contaminar, a priori, futuros acordos de mesma 

natureza. Confisco. Disposição, no acordo de 

colaboração, sobre os efeitos extrapenais de natureza 

patrimonial da condenação. Admissibilidade. 

Interpretação do art.  26.1 da Convenção das Naçõ es 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional  

(Convenção de Palermo), e do art . 37.2 da Convenção 

das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção 

de Mérida). Sanção premial. Direito subjetivo do 

colaborador caso sua colaboração seja efetiva e 

produza os resultados almejados. Incidência dos 

princípios da segurança jurídica e da proteção da 

confiança. Precedente. Habeas corpus do qual se 

conhece. Ordem denegada. (.. .)  4.  A colaboração 

premiada é um negócio jurídico processual, uma vez 

que, além de ser qualificada expressamente pela lei  

como “meio de obtenção de prova”, seu objeto é a 

cooperação do imputado para a investigação e para o 

processo criminal,  atividade de natureza processual,  

ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito 

substancial (de direito material) concernente à sanção 

premial a ser atribuída a essa colaboração. 5.  A 

homologação judicial do acordo de colaboração, por 

consistir em exercício de atividade de delibação, 

limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a 

legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de 

valor a respeito das declarações do colaborador. 6.  
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Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o 

acordo de colaboração premiada não pode ser 

impugnado por coautores ou partícipes do 

colaborador na organização criminosa e nas infrações 

penais por ela praticadas, ainda que venham a ser 

expressamente nominados no respectivo instrumento 

no “relato da colaboração e seus possíveis 

resultados” (art. 6º,  I, da Lei nº 12.850⁄13). 7. De 

todo modo, nos procedimentos em que figurarem 

como imputados, os coautores ou partícipes delatados 

- no exercício do contraditório - poderão confrontar,  

em juízo, as declarações do colaborador e as provas 

por ele indicadas,  bem como impugnar,  a qualquer 

tempo, as medidas restritivas de di reitos 

fundamentais eventualmente adotadas em seu 

desfavor.  8. A personalidade do colaborador não 

constitui requisito de validade do acordo de 

colaboração, mas sim vetor a ser considerado no 

estabelecimento de suas cláusulas, notadamente na 

escolha da sanção premial a que fará jus o 

colaborador, bem como no momento da aplicação 

dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da 

Lei nº 12.850⁄13).  9. A confiança no agente 

colaborador não constitui  elemento de existência ou 

requisito de validade do acordo de colaboração. 10. 

(.. .) .  Ordem denegada.” (HC 127483, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJE 04-02-2016).”  

 

No mesmo sentido, são os recentes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, que abaixo transcrevo:  
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“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL 

ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE ILEGALIDADES 

NA HOMOLOGAÇÃO DA COLABORAÇÃO 

PREMIADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  

(.. .)  

2. O Plenário do STF, nos autos do HC n. 127.483, de 

relatoria do Ministro Dias Toffol i , ao analisar a 

idoneidade de novo acordo de colaboração premiada 

com réu que já descumprira acordo anterior,  

esclareceu que, no acordo de colaboração premiada, a 

homologação judicial, prevista no art . 4º, § 7º, da Lei  

n. 12.850⁄2013, se limita a aferir a  regularidade, a 

voluntariedade e a legalidade do acordo, sendo de todo 

inadequada a emissão de qualquer juízo de valor sobre 

as declarações do colaborador. O referido acórdão 

enfatizou a inadmissibilidade da impugnação do 

acordo de colaboração premiada po r coautores ou 

partícipes do colaborador, ressaltando que restava 

apenas a possibilidade de, em juízo, "confrontarem as 

declarações do colaborador e de impugnarem, a 

qualquer tempo, medidas restrit ivas de direitos 

fundamentais adotadas em seu desfavor". Sa lientou a 

irrelevância de descumprimento de anterior acordo de 

colaboração, sob o argumento de que o 

inadimplemento "se restringiu ao negócio jurídico 

pretérito, sem o condão de contaminar, a priori,  

futuros acordos de mesma natureza".  

(.. .)  

5.  Agravo regimental  não provido.  
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(AgInt no HC 392.452⁄PR, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, 6ª  Turma, DJe 23⁄06⁄2017) ”  

 

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARCINOMA. 

CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. CRIME 

MILITAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. JUSTIÇA 

CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DO INSTITUTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

NATUREZA JURÍDICA. MEIO DE OBTENÇÃO DE 

PROVA E NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. 

VALIDADE. QUESTIONAMENTO POR CORRÉUS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.  

1. A matéria referente à suposta imposs ibilidade de 

utilização do instituto da colaboração premiada no 

âmbito da Justiça Castrense não foi apreciada pela 

Corte local , razão pela qual inviável o seu exame 

direto por este Tribunal Superior sob pena de indevida 

supressão de instância. Precedentes.  2. A colaboração 

premiada é uma técnica especial de investigação, meio 

de obtenção de prova advindo de um negócio jurídico 

processual personalíssimo, que gera obrigações e 

direitos entre as partes celebrantes (Ministério Público 

e colaborador), não possuindo o condão de, por si só,  

interferir na esfera jurídica de terceiros, ainda que 

citados quando das declarações prestadas, faltando, 

pois,  interesse dos delatados no questionamento 

quanto à validade do acordo de colaboração premiada 

celebrado por outrem. Precedentes do STF e STJ.  

3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega 

provimento. (RHC 69.988⁄RJ, Rel. Ministro 
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REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 25⁄10⁄2016, DJe 07⁄11⁄2016).  

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS. DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. 

NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

PERSONALÍSSIMO. IMPUGNAÇÃO POR 

SUPOSTOS COAUTORES OU PARTÍCIPES DO 

COLABORADOR.ILEGITIMIDADE. 

POSSIBILIDADE DE CONFRONTO, EM JUÍZO, DAS 

DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. 

POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, A QUALQUER 

TEMPO, DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS ADOTADAS EM SEU DESFAVOR. 

RECURSO DESPROVIDO.  

1. O acordo de colaboração premiada, negócio jurídico 

personalíssimo celebrado entre o Ministério Público e 

o réu colaborador, gera direitos e obrigações apenas 

para as partes, em nada interferindo na esfera jurídica 

de terceiros, ainda que referidos no relato da 

colaboração.  

2. Assim sendo, supostos coautores ou partícipes do 

réu colaborador nas infrações desveladas, ainda que 

venham a ser expressamente nominados no respectivo 

instrumento no "relato da colaboração e seus possíveis 

resultados" (art . 6º, I,  da Lei nº 12.850⁄13), não 

possuem legitimidade para contestar a validade do 

acordo.  

3. Não há direito dos "delatados" a participar da 

tomada de declarações do réu  colaborador, sendo os 

princípios do contraditório e da ampla defesa 

garantidos pela possibilidade de confrontar, em juízo, 
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as declarações do colaborador e as provas por ele 

indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as 

medidas restritivas de direitos  fundamentais 

eventualmente adotadas em seu desfavor.  

4. Precedentes do STF e do STJ.  

5. Recurso desprovido.”  

(RHC 68.542⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 03.05.2016). ”  

 

Entretanto, nos autos da ação penal nº 0503870 -

31.2017.4.02.5101, o Juízo suspendeu a eficácia do acordo de 

colaboração premiada firmado por CESAR ROMERO, e apenas no que se 

refere aos benefícios a este contratados, entabulado nos autos 0503012-

97.2017.4.02.5101, até ulterior manifestação do Ministério Público 

Federal , diante da notícia da prisão preventiva do colaborador, ocorrida 

em 17 de janeiro de 2020.  

 

Assim, no presente feito, rejeito a preliminar, por 

manifestamente contrária à jurisprudência dominante .  

 

Feitas essas breves considerações, passo à análise das 

imputações feitas aos ora acusados.  

 

 

III –  MÉRITO 

 

III.1. DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS 

DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA –  SÉGIO CÔRTES, 

VERÔNICA VIANNA, MIGUEL SKIN E GUSTAVO ESTELLTA  

(CONJUNTO DE FATOS 01)  
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O MPF imputa aos réus SÉRGIO CÔRTES, VERÔNICA 

VIANNA, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA a prática do s 

crimes de corrupção passiva e ativa ,  nos seguintes termos:  

 

“Em 06/05/2011 e 15/08/2011, SÉRGIO CÔRTES, de 

forma livre e consciente, com auxíl io de sua esposa, 

VERÔNICA VIANNA, solicitou, aceitou promessa e 

recebeu vantagem indevida em razão do exercício da 

chefia da Secretaria de Saúde e Defe sa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, pelo menos em 02 

oportunidades distintas, reveladas pelo recebimento 

do valor total de USD 2.451.742,12 (dois milhões,  

quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e 

quarenta e dois dólares e doze centavos) na conta n .º  

0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) 

SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na 

Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A., valor este ofertado por ação de 

GUSTAVO ESTELLITA e MIGUEL ISKIN, e 

transferido da conta da empresa offshore LUCHINO, 

mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos da 

América (Corrupção Passiva: Art. 317, c/c art.  327, 

§2º,  na forma dos Arts. 29 e 71, todos do Código 

Penal. Corrupção Ativa: Art. 333, na forma dos 

Arts. 29 e 71, todos do Código Penal –  02 crimes em 

continuidade delitiva).”  

 

Segundo a acusação, para que o esquema criminoso de 

direcionamento de licitações e cartelização do mercado de fornecimento 

de equipamentos e produtos médico-hospitalares celebrados com a 

Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro  
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funcionasse de maneira correta, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, empresários do ramo de próteses e produtos médicos, 

realizaram pagamentos, na Suíça, para o então Secretário de Saúde e 

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro SÉRGIO CÔRTES no valor 

total de USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um 

mil, setecentos e quarenta e dois dólares e doze centavos), por meio de 

transferências bancárias, tendo sido tais fatos apurados no PIC nº  

1.30.001.003732/2017-11 (DOC. 03 anexado à denúncia).  

 

Inicialmente esclareço que a ocorrência do crime de 

corrupção ativa e passiva independe da prática de qualquer ato concreto 

por parte do agente público corrompido, por se tratar de delito de 

natureza formal, em que não se exige o resultado naturalístico para sua 

perfectibilização, bem como não é necessário que a motivação da 

corrupção se refira a um ato de ofício certo, preciso e determinado, 

tampouco do efetivo recebimento da vantagem indevida (exaurimento do 

delito).  

 

Como foi dito, os crimes de corrupção possuem natureza 

formal e, portanto, a eventual prática, pelo funcionário público, do ato 

de ofício viciado - assim como o retardamento ou omissão igualmente 

viciadas - não é elementar típica dos crimes em tela,  m as pode 

representar causas de aumento de pena conforme previsão expressa do § 

1º do artigo 317 e parágrafo único do artigo 333, ambos do CP.  

 

Tenho mencionado em minhas decisões ser plenamente 

possível  que o ato mercantil izado seja a prática ou omissão de um ato de 

ofício, a não interferência nas atividades do agente corruptor e até 

mesmo a compra da boa-vontade do agente público ou polí tico para com 

os interesses do agente corruptor. Com efeito, a lei penal brasileira não 

exige a efetiva prática do ato mercanti lizado para caracterização do 
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crime de corrupção. Em verdade, a efetivação do ato de ofício configura 

circunstância acidental na materialização do referido ilícito, podendo até 

mesmo contribuir para sua apuração, mas é irrelevante para sua 

configuração. 

 

Isso ocorre porque a tipificação penal dos crimes de 

corrupção tutela a Administração Pública, em especial nos aspectos de 

moralidade e probidade, ao proscrever as condutas que visem sujeitar o 

exercício de uma função pública a interesses privados.  

 

As condutas criminalizadas nos tipos penais aqui tratados 

são, para o funcionário público corrompido, solicitar, receber ou aceitar 

promessa de vantagem indevida; e, para o terceiro corruptor, oferecer ou 

prometer vantagem indevida a funcionário público.  

 

Em ambos os casos há, ainda, a presença de elementos 

típicos que traduzem a ideia de troca, transação ou comércio da função 

pública.  

 

As ações típicas (solicitar, receber,  aceitar, oferecer,  

prometer) recaem sobre um objeto - vantagem indevida –  que deve ser 

entendida pelos agentes como a contraprestação de uma conduta do 

funcionário público praticada ou omitida em desconformidade com o 

princípio da impessoalidade no mínimo. No tipo da corrupção passiva, a 

relação de troca está expressa na presença da elemen tar subjetiva “em 

razão [da função pública]” e, na corrupção ativa, há previsão do especial  

fim de agir “para determinar [o funcionário público] a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício”.  

 

Assim, como dito, não é necessária a prática/omissão do ato 

de ofício viciado para a perfectibilização dos tipos penais de corrupção, 
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tampouco é imprescindível para a configuração dos deli tos em tela que 

os atos de ofício do funcionário público sejam descritos de forma 

pormenorizada se o comércio da função pública pos sui, como no caso 

concreto,  contornos genéricos e se prolongam no tempo pela troca de 

favores.  

 

Conclui-se que a mens legis  da norma do artigo 317 do 

Código Penal é a repressão à influência indevida no exercício de função 

pública.  

 

A conduta tipificada na lei fica configurada quando há 

vantagem indevida (solicitada, recebida ou meramente prometida), em 

contraprestação à influência no desempenho de função pública, ainda 

que tal influência não esteja materializada, de início, em um ato de 

ofício concreto.  

 

No caso concreto, não restam dúvidas de que a relação de 

proximidade entre os corréus ultrapassou os limites dos interesses 

administrativos e empresariais.  

 

De fato, conforme apurou-se, a conta n.º  0618760, em nome 

de CASIUS GLOBAL S.A, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) 

SA ,  conforme faz prova o comprovante de abertura de conta de fls .  

144/204, recebeu a primeira transferência em 06/05/2011, no valor de 

USD 951.747,12 (novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta 

e sete dólares e doze centavos), conforme extrato de fls. 2315.  

Posteriormente,  nova transferência foi  realizada no valor de USD 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares),  em 15/08/2011, 

conforme demonstra o extrato bancário de fl.  2321.  

 

Chamo à atenção para o fato de constar  no documento de fl.  
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144 o nome de “FERNANDES VIANNA, VERÔNICA” COMO 

“beneficial  owner” ,  além de indicar o endereço Av. Borges de Medeiros  

2475, ap 1103, que vem a ser o mesmo endereço do acusado SÉRGIO 

CÔRTES. 

 

Os valores seriam originários da conta n.º 7 99777495, 

mantida em nome da offshore  LUCHINO INTERNATIONAL LTD, no 

banco JP MORGAN CHASE BANK, agência de Nova Iorque.  

 

Comprovou-se ainda que a empresa LUCHINO 

INTERNATIONAL LTD. seria uma offshore  constituída em 13/06/2008 e 

sediada nas Ilhas Virgens Br itânicas, sendo MIGUEL ISKIN detentor de 

100% de participação. Corroboram as informações os documentos 

constitutivos  acostados  à fl .  2904 (DOC. 08 do anexo à denúncia).  

 

Soma-se a isso o fato de os empresário MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA terem aderido ao regime especial de repatriação 

declarando à Receita Federal possuirem património no exterior em nome 

próprio ou de pessoas jurídicas a eles vinculadas, que mantinham oculto 

das autoridades brasileiras, incluindo a participação na empresa 

LUCHINO, conforme faz prova a tabela acostada à fl.  2904.  

 

Não bastasse a vasta prova documental produzida nos autos,  

corroboram as informação os depoimentos dos acusados SÉRGIO 

CÔRTES e MIGUEL SKIN.  

 

Após ser intimado a prestar esclarecimentos, o acusado 

SÉRGIO CÔRTES compareceu à sede da Procuradoria da República no 

Estado do Rio de Janeiro,  no dia 10 de agosto de 2017, e reconheceu a 

abertura da conta no Crédit Agricole (Suisse) SA  e apresentou sua versão  

quanto às razões de sua abertura e da vinculação de sua espos a 
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VERÔNICA VIANNA como a beneficiária final (fls.  04/06 do PIC Nº 

1.30.001.003732/2017-11 –  DOC. 03). Veja-se:  

 

“Que ISKIN e CABRAL sugeriram ao depoente que o 

mesmo devesse se lançar a candidato, para que 

crescesse polit icamente; Que ISKIN sugeriu que a 

conta fosse aberta no seu banco, mas que tal não se 

realizou; Que o depoente era amigo de BENEDICTO 

JUNIOR da Odebrecht e solicitou ajuda; Que 

BENEDICTO apresentou ao depoente um gerente de 

banco que vinha, ocasionalmente, ao Brasil, de nome 

CLAUDIO MIGHALI; Que o depoente teve reunião 

com o gerente, onde foram listados os documentos 

necessários para abertura da conta; Que o citado 

gerente afirmou que o depoente seria pessoa 

politicamente exposta e não poderia abrir a conta 

bancária; Que, em razão disso, surgiu a ideia de 

abrir a conta em nome de sua esposa, VERONICA 

FERNANDES VIANNA; Que a abertura da conta se 

deu por volta de 2011/2012;  Que o depoente pegou a 

documentação para abertura da conta, que estava em 

inglês, e apresentou à sua esposa; Que o depoent e 

afirmou à sua esposa que havia necessidade de ter 

um cartão de crédito internacional, em razão de 

viajarem bastante; Que o depoente certificou -se com 

o gerente do banco que o cartão seria desvinculado a 

qualquer instituição financeira, constando apenas a  

inscrição VISA; Que não havia menção a bancos; 

Que o depoente afirmou a sua esposa que havia 

necessidade de cópia do passaporte; Que a sua 

esposa fala inglês; Que, apesar disso, sua esposa não 
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leu o que estava assinando; Que foi aberta uma 

offshore, cujo nome acredita seja CASIUS; Que a 

conta foi aberta no banco Credit Agricole na Suíça. 

(…)  Que, antes de SÉRGIO CABRAL ser preso, o 

depoente optou por encerrar a conta na Suíça em 

nome de sua esposa para abrir conta em seu próprio 

nome, em razão da Operação Lava Jato; Que o 

encerramento da conta na Suíça foi em 25/01/2016; 

Que a abertura da conta nas Bahamas se deu em 

1º/12 /2015 (.. .)”  

 

O acusado MIGUEL SKIN, em interrogatório prestado 

perante este Juízo no processo nº 05038703120174025101, confirmou os 

depósitos realizados para SÉRGIO CÔRTES e declarou que o dinheiro 

realmente saiu de uma conta bancária dele, MIGUEL, mantida fora do 

Brasil,  para outra de SÉRGIO CÔRTES, também, fora do Brasil.  

 

Destaco trecho contido nas alegações finais apresentadas 

pela defesa de MIGUEL ISKIN (fls. 3142/3150):  

 

“Miguel Iskin, em interrogatório no processo de 

autos nº 05038703120174025101, não afirmou o 

depósito realizado para Sergio Côrtes. E mais,  

confirmou que o dinheiro saiu de uma conta bancária 

dele, Miguel, mantida fora do Brasil, para outra de 

Côrtes, também, fora do país:  

(…)  

Magistrado: O senhor fez pagamentos para Sérgio 

Côrtes no exterior e a que título?  

Miguel Iskin: Fiz, é,  Sérgio Côrtes,  numa reunião do 

Cabral com o Côrtes, estavam discutindo o fato do 
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Côrtes ter sido indicado ministro da saúde pela 

Dilma e no último momento o convite foi desfeito.  

Nem sei se vale a pena perder tempo, mas eu tenho 

Sérgio Côrtes como um dos melhores gestores da 

área de saúde do país. O que ele fez no INTO e na 

secretaria de saúde é indescritível e de novo eu estou 

falando isso com os meu 50 anos de…  

Magistrado: Não, não. Todo mundo diz isso.  O 

senhor é mais um falando.  

Miguel Iskin: Então não vou repetir todo mundo. 

Nesse momento eu f iquei muito entusiasmado com a 

possibilidade dele ser ministro, e não foi.  Enfim, uma 

das razões é que ele não era filiado a partido 

nenhum e que ela não tinha nenhuma vida polít ica, e 

naquela conversa f icou resolvido que ele sairia 

candidato, não me lembro exatamente ao que na 

época. O Cabral se propôs a estruturar,  ele tinha a 

máquina política na mão e ia estruturar a campanha 

dele, e eu me propus a pagar, claro que não tudo, 

mas uma parte da campanha. E assim foi feito, ato 

contínuo eu transferi para uma conta no exterior um 

valor alguma coisa em torno de dois milhões e pouco 

de dólares para a campanha.  

Magistrado: Por que não pagou aqui,  por que não 

fazer isso aqui, fazer lá fora?  

Miguel Iskin: Olha para mim era melhor, era mais 

fácil . Eu tinha mais disponibilidade lá fora do que 

aqui dentro e como não foi criada nenhuma 

dificuldade foi feito assim.  

Magistrado: Então esse valor, dois milhões e pouco 

de dólares que o senhor mandou para ele.  
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Miguel Iskin: Dois milhões e meio, alguma coisa 

assim. 

(.. .)”  

 

No processo em debate, quando interrogado pelo Juí zo, 

MIGUEL SKIN reafirmou o pagamento no exterior a SÉRGIO CÔRTES, 

conforme outro trechos das alegações finais, que abaixo transcrevo (fls .  

3150/3151):  

 

“O Magistrado inicia explicando a Iskin o teor da  

acusação, sobre pagamentos a Sergio Côrtes fora do 

Brasil, e indaga de Miguel: “(. ..) isso aconteceu, a 

que título foi esse pagamento”?  

Miguel Iskin: O pagamento aconteceu de fato (.. .).  

Ficou resolvido entre o ex -Governador Cabral e ele 

(Côrtes), e teria sido como um aporte feito com o 

objetivo de viabilizar a candidatura de Sergio 

Côrtes.  

(…)  

Nesse momento, foi  decidido a tal campanha dele 

(Cortês) e eu fiz  a transferência para a tal conta 

(.. .),  eu mandei o dinheiro”.  

 

Entretanto, no mesmo ato processual, MIGUEL SKIN negou 

a participação de seu sócio e co rréu GUSTAVO ESTELLITA no esquema 

de pagamento de vantagem indevida a SÉRGIO CÔRTES. Transcrevo 

novamente trechos das alegações finais da defesa de MIGUEL SKIN (fl.  

3151):  

 

“Advogado: (.. .) O Gustavo Estellita teve alguma 

participação nisso? Ele fez alguma tratativa com 
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Sergio Côrtes, Sergio Cabral? O senhor deu ciência 

a ele que estaria fazendo essa transferência? Fez 

alguma consulta a ele? Trocou alguma ideia com ele,  

em relação a isso? 

Miguel Iskin: Por um acaso essa conta era 

exclusivamente minha. Ele não participava. Foi um 

acordo que fiz sem a presença dele, como eu já disse,  

Cabral e Côrtes presentes. Eu fiz essa transferência 

diretamente. Ele soube posteriormente. Mas ele não 

só não se envolveu nas tratativas, como não tinha 

nem como fazer a transferência”.  

 

Diante de todo o apurado, restou demonstrada a autoria 

imputada a MIGUEL SKIN pela prática da conduta de corrupção ativa 

prevista no artigo 333, parágrafo único, do CP, por ter efetuado o 

pagamento de vantagem indevida ao agente público SÉRGIO CÔR TES, a 

fim de auferir proveitos econômicos com o direcionamento de licitações 

e cartelização do mercado.  

 

Passo a seguir, a analisar a participação do acusado 

GUSTAVO ESTELLITA nos fatos apurados no Conjunto de FATOS 01.  

 

Tendo em vista que a presente ação  penal é um 

desdobramento do processo nº 0503870-31.2017.4.02.5101 (Operação 

Fatura Exposta), que apurou o pagamento de propina a agentes públicos,  

dentre eles o então Secretário de Saúde SÉRGIO CÔRTES, em razão de 

acordos para recebimento de porcentagens sobre faturamentos de 

contratos de fornecimento de equipamentos e produtos médico -

hospitalares a SECRETARIA DE SAUDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, necessário se faz cotejar   as provas 
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aqui produzidas com todo o acervo probatório produzido na quela ação 

penal.   

Antes,  porém, advirto que os fatos aqui tratados são 

autônomos e independentes em relação aos fatos apurados naquela ação 

penal.  

 

Na presente denúncia é imputado o crime de corrupção 

passiva praticado por SÉRGIO CÔRTES em relação a parte  das 

vantagens indevidas recebidas no exterior, originalmente no banco 

Crédit Agricole (Suisse) SA ,  atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  

na Confederação Suíça, e depois transferidas para conta mantida no CBH 

Bahamas LTD ,  nas Bahamas.  

 

Pois bem. Segundo demonstrado pela acusação (fl.62), em 

interrogatório prestado naqueles autos, em 08/11/2017, o acusado 

GUSTAVO ESTELLITA reconheceu o pagamento de propina no exterior 

a SÉRGIO CÔRTES, através de empresas de sua propriedade. Veja -se:  

 

“(…) Foi dado através  de uma transferência 

internacional de (…) lá fora.  

(. . . ) 

Juiz: Saiu de que conta? De empresas de vocês lá 

fora? 

Gustavo Estellita: É … Saiu … Certamente saiu de 

nossas contas lá fora. Eu nem sei de qual empresa.  

Juiz: Foi de conta de empresa ou de pessoa física? 

Gustavo Estellita: Não. Foi de conta de empresa”.  

 

Ainda segundo a acusação, quando indagado acerca da conta 

originária daquela transferência, GUSTAVO ESTELLITA afirmou que os 

recursos partiram da conta da  Offshore LUCHINO (fl. 62):  
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 “MPF: (…) O senhor Sérgio Côrtes disse que foi 

recebido quase USD 6 milhões lá na Suíça na conta 

que ele possuía no banco chamado Crédite Agricole 

(…) O senhor disse que o banco americano JP 

Morgan é muito rígido com regras de compliance, 

estri to, para fazer esse tipo  de transferência. A gente 

sabe que o mercado financeiro internacional para um 

banco aceitar esse tipo de transferência é necessário 

comprovação da atividade econômica, um contrato,  

uma nota fiscal, uma invoice. Como que os senhores 

justificaram a transferência desses valores da 

Avalena lá para fora para a Suíça?  

“Gustavo Estellita: Não foi da Avalena.  

MPF: Foi da onde? 

Gustavo Estellita: Foi da Luchino .  

MPF: E a Luchino t inha conta onde?  

Gustavo Estellita: No mesmo banco.  

MPF: No JP Morgan? 

Gustavo Estell ita: É 

(.. .)”  

 

Esse depoimento comprova que a offshore  LUCHINO 

INTERNATIONAL LTD, localizada no banco JP MORGAN CHASE 

BANK, agência de Nova Iorque, pertence aos acusados MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA.  

 

Ainda em relação aos fatos apurados naquela ação pe nal, o 

corréu e colaborador CESAR ROMERO (fls. 2842/2843), descreveu a 

participação de GUSTAVO ESTELLITA no esquema de corrupção que se 

instalou no INTO, quando o instituto era dirigido por SÉRGIO CÔRTES, 
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o que demonstra a estreita relação entre os empresá rio e o agente 

público. Veja-se:  

 

“(.. .)  

JUIZ: E o senhor GUSTAVO ESTELLITA? O senhor 

se reuniu com ele...  participava de alguma situacao?  

COLABORADOR: sim, por exemplo, todo o dinheiro 

distribuido no INTO, era distribuido atraves de 

SÉRGIO, através de mim, quem entregava os outros 

envelopes era o GUSTAVO, que era o financeiro do 

MIGUEL ISKIN.. .  

JUIZ: O ISKIN acertava de boca e depois vinha o 

MIGUEL ISKIN… mas ele nao participava 

diretamente dessas clausulas restritivas?  

COLABORADOR: nao, nunca participou nada disso...  

(. . . ) 

JUIZ: Acho que o senhor já disse que a divisão dessa 

vantagem il íci ta era metade para o SÉRGIO CÔRTES 

e ISKIN e . . .  

COLABORADOR: 10% no estado...  

JUIZ: Desses 10%, 1% para o senhor, 2% para o 

CÔRTES, 5% para o CABRAL, 1% para alimentar o  

sistema ou a organização contábil… você sabe como 

se dava esse repasse de dinheiro para o SÉRGIO 

CABRAL? 

COLABORADOR: o GUSTAVO ESTELLITA que fazia 

a parte financeira do MIGUEL ISKIN fazia acertos 

periódicos com o CARLOS MIRANDA, alguns acertos 

eu acompanhava, as vezes era entrega de dinheiro, 

às vezes era contabilidade, às vezes era só uma 

compensação, pois havia dinheiro do CARLOS 
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MIRANDA para vir e fazia apenas uma 

compensação… dinheiro físico era muito pouco...  

(.. .)”  

 

Por sua vez, o corréu e também co laborador CARLOS 

MIRANDA (fls. 2844/2845) detalhou a participação de GUSTAVO  

ESTELLITA no esquema criminoso. Veja -se:  

 

“(.. .)  

Que os valores da empresa do MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, o titulo desses valores eram 

de propina de compras de equipamentos na area de 

saude, que foi informado pelo SÉRGIO CABRAL que 

o SÉRGIO CÔRTES, Secretario de Saude, iria 

organizar algumas compras, e dessas compras 

existiram o pagamento de propina, não sabe precisar 

como era o processo de sobrepreço, nao participava 

de negociacoes, so era informado que existia um 

valor a ser recolhido e organizava o recolhimento 

desses valores, que não era contribuição para 

campanha política,  eventualmente alguns valores 

foram gastos em campanhas mas não era 

contribuição para campanhas. Que não sabe precisar 

se o SÉRGIO CABRAL conhecia os detalhes de como 

seria feito, que na organização criminosa a função 

era coordenar esse fluxo, que regularmente tinha 

encontros com o SÉRGIO CABRAL para mostrar a 

situação, normalmente semanais ou quinzenai s. Que 

o dinheiro que o VIVALDO recolhia, alem do 

BEZERRA, era pagamento de propina. (.. . ) Que 

Xerife era GUSTAVO ESTELLITA, quando conheceu 
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tratava como GUSTAVO, a partir do momento que 

passaram a usar wickr, o login dele era xerife, ai  

depois que veio saber que tinha uma empresa 

SHERIFF, que esses apelidos (Texwiller, Luckyluke, 

Silverstar) eram dados pelo BEZERRA para fazer 

menção a Xerife.  Que dentro desses três milhões que 

MIGUEL ISKIN e suas empresas deram, que não 

eram empresários investindo em candidato, era 

propina. (.. . )”  

 

Diante de tudo o que até aqui se apurou, ficou clara a 

existência de uma relação de proximidade entre os empresários 

MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA, e o ex -secretário de saúde 

SÉRGIO CÔRTES. Essa relação é bastante antiga, podendo-se afirmar 

que data do período em que SÉRGIO CÔRTES era diretor do INTO.  

 

De fato, restou devidamente comprovado que o acusado 

GUSTAVO ESTELLITA, através da empresa offshore LUCHINO, 

mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos da América, efetuou o 

pagamento de vantagens ilícitas no exterior a SÉRGIO CÔRTES, em 

valores que somam ao menos  USD 2.451.742,12 (dois milhões,  

quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois dólares e 

doze centavos), através de dois depósitos realizados na con ta n.º 

0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  atualmente CA 

Indosuez (Switzerland) SA ,  na Confederação Suíça, em nome da offshore 

CASIUS GLOBAL S.A., estando o acusado, por conseguinte, incurso nas 

penas prevista no art igo 333, parágrafo ún ico, do Código Penal.  

 

Quanto a VERÔNICA VIANNA, todavia, entendo não estar 

demonstrada de forma suficiente sua participação nesse crime .  Não 

considero o simples fato de constar no documento de abertura de conta 
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acostado à fl. 591 a indicação de VERÔNICA VIANNA como sendo a  

única beneficial  owner  da conta bancária n.º  0618760 prova suficiente 

de sua condenação.  

 

No mesmo sentido, não faz prova suficiente da participação 

da acusada neste crime o cartão de assinatura, cuja cópia foi  acostada à 

fl.  2907 (Doc. 09),  em que se verifica a assinatura de VERÔNICA 

VIANNA como sendo a responsável pela conta bancária em questão.  

 

Já em seu interrogatório, VERÔNICA VIANNA negou que 

tivesse conhecimento da referida conta bancárias, sustentando a tese de 

que  assinou os documentos sem ler, apesar de falar inglês fluentemente, 

por confiar em seu marido SÉRGIO CÔRTES e por acreditar que se 

tratavam de documentação de cartão de crédito.  

 

Em que pese não ser crível a tese defensiva de que a acusada 

desconhecia o real motivo da  abertura da conta bancária em questão, este 

fato não é suficiente para concluir que a ré VERÔNICA VIANNA teve 

participação direta no crime anterior, de corrupção passiva , praticado 

por SÉRGIO CÔRTES. 

 

Em face do exposto, impõe-se a ABSOLVIÇÃO da ré 

VERÔNICA VIANNA pela prática do crime de corrupção passiva 

quanto ao Conjunto de Fatos 01 ,  por entender que a conduta é atípica,  

nos termos do art . 386, III,  do Código de Processo Penal.  

 

Quanto a alegação das defesas de MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA de que a  conduta praticada não se subsume ao 

delito de corrupção, tendo em vista que os pagamentos feitos a SÉRGIO 

CÔRTES correspondiam a doação de campanha via caixa 2,  não merece 

prosperar.  
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Em primeiro lugar,  conforme pontuado pelo Ministério 

Público Federal , o  ano em que foram recebidos os recursos, 2011, sequer 

é ano eleitoral .  

 

Em segundo lugar, apurou-se que os pagamentos efetuados a 

SÉRGIO CÔRTES foram feitos no exterior, conforme demonstrado linhas 

acima, não logrando as defesas dos corréus esclarecer de f orma 

convincente a razão para o pagamento que, suspostamente, era para 

ajudar em campanha, ser feito no exterior. Veja -se, por exemplo, o 

depoimento prestado pelo acusado MIGUEL SKIN perante o Juízo:  

 

“Juiz Marcelo Bretas: O senhor fez pagamentos para 

Sérgio Côrtes no exterior e a que título?  

Miguel Iskin: Fiz, é,  Sérgio Côrtes, numa reunião do 

Cabral com o Côrtes, estavam discutindo o fato do 

Côrtes ter sido indicado ministro da saúde pela Dilma 

e no último momento o convite foi  desfeito. Nem sei  

se vale a pena perder tempo, mas eu tenho Sérgio 

Côrtes como um dos melhores gestores da área de 

saúde do país. O que ele fez no INTO e na secretaria 

de saúde é indescrit ível  e de novo eu estou falando 

isso com os meu 50 anos de. ..  

Juiz Marcelo Bretas:  Não, não. Todo mundo diz isso.  

O senhor é mais um falando.  

Miguel Iskin: Então não vou repetir todo mundo.  

Nesse momento eu fiquei muito entusiasmado com a 

possibilidade dele ser ministro,  e não foi .  Enfim, uma 

das razões é que ele não era filiado a partido nenhum 

e que ela não t inha nenhuma vida política, e naquela 

conversa ficou resolvido que ele sairia candidato, não 
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me lembro exatamente ao que na época. O Cabral se 

propôs a estruturar,  ele tinha a máquina política na 

mão e ia estruturar a campanha dele,  e eu me pro pus 

a pagar,  claro que não tudo, mas uma parte da 

campanha. E assim foi feito, ato contínuo eu transferi 

para uma conta no exterior um valor alguma coisa em 

torno de dois milhões e pouco de dólares para a 

campanha.  

Juiz Marcelo Bretas:  Por que não pagou a qui, por que 

não fazer isso aqui, fazer lá fora?  

Miguel Iskin: Olha para mim era melhor,  era mais 

fácil . Eu t inha mais disponibilidade lá fora do que 

aqui dentro e como não foi criada nenhuma 

dificuldade foi feito assim”.  

 

E mais, o próprio SÉRGIO CÔRTES, em interrogatório 

prestado perante o Juízo, confirmou que a maior parte dos recurso 

recebidos não foram usados em campanhas eleitorais :  

 

“JUÍZO: Então o Sr. juntou esse patrimônio com o 

intuito de usar futuramente em campanha eleitoral.  

Sérgio Côrtes: E esse patrimônio poderia ser, ou 

não, usado. Tanto que não foi usado.  

JUÍZO: A maior parte não?  

Sérgio Côrtes: Não, ele não foi usado.  

JUÍZO: Teve uma parte que foi para a Odebrecht?  

Sérgio Côrtes: Sim. Uma parte foi para a Odebrecht,  

outra parte foi para o gasto com cartão de crédito,  

mas nenhuma outra saída diferente dessa aí” .  
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Além de gastos de cartão de crédito,  cujo valor total 

alcançou o exorbitante montante de USD 1.414.546,04, o acusado 

SÉRGIO CÔRTES afirmou que teriam sido feitas duas transferências da 

conta da offshore  CASIUS GLOBAL S.A.:  USD 167.000,00 (cento e 

sessenta e sete mil dólares) em favor de BENEDICTO JÚNIOR e USD 

1.473.027,89 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil vinte e sete 

dólares) para a conta da SIGMA INVESTMENT FUND, indicada  por 

BENEDICTO JÚNIOR. 

 

O próprio BENEDICTO JÚNIOR, em depoimento prestado, 

na sede da Procuradoria da República,  em 23/08/2017 (fls. 30/31),  

conforme apurado no bojo do PIC nº 1.30.001.003732/2017 -11 (DOC. 

03), teria afirmado recordar-se da transferência de USD 167.000,00 de 

VERÔNICA VIANNA/SÉRGIO CÔRTES para sua conta no banco Crédit  

Agricole (Suisse) SA ,  atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  na 

Confederação Suíça,  em razão de dívidas relativas a estadia no Hotel 

Txai em Itacaré (BA), entre 24/12/12 a 02/01/2013, a pagamento de 

ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e ao pagamento de vinhos na 

loja Canto do Vinho.  

 

Não restam dúvidas, portanto, diante das declarações do 

colaborador BENEDICTO JÚNIOR, aliado a comprovação do pagamento 

de vultosos valores em favor do agente público SÉRGIO CÔRTES, feitos 

no exterior, que a conduta narrada no Fato 01 da denúncia se subsume ao 

tipo de corrupção, não havendo que falar em readequação típica do deli to 

imputado para o previsto no art. 350 do Código Eleitoral.  

 

Dessa forma, considero demonstrado o recebimento de 

vantagens indevidas, de forma livre e consciente, pelo réu SÉRGIO 

CÔRTES, na condição de Secretário Estadual de Saúde e Defesa Civil , a 

JFRJ
Fls 3457

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

61 

caracterizar a conduta descrita no artigo 317, c/c 327, §2º, na forma 

dos Arts.  29 e 71, todos do Código Penal.  

 

Quanto aos acusados MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, comprovados os pagamentos de vantagens indevidas a 

agente público, estarão incursos nas penas do art. 333, na forma dos 

Arts. 29 e 71, todos do Código Penal.  

 

 

 

 

III.2. DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 

ART. 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98.  

 

Dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro  

 

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 lei tura 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 ap urar a ocorrência 

do delito de lavagem de dinheiro.  

 

No caso dos autos, entretanto, há mais do que indícios da 

prática do crime antecedente. Ao menos o crime de Pertinência a 

Organização Criminosa restou suficientemente comprovada nos autos da 

ação penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta), 

conforme se extrai do trecho extraído da sentença lá proferida sobre o 

tema: 
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“II.1.4.4 - PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA (FATO 3: SÉRGIO CÔRTES, CESAR 

ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA A acusação imputa aos acusados 

SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA o delito de 

Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II,  

da Lei 12.850/2013 - FATO 3, nos seguintes termos:  

 

Narra o Ministério Público Federal que a present e 

denúncia engloba parte da atividade da ORCRIM 

liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL, 

responsável pela prática de atos de corrupção 

envolvendo a aquisição de produtos médicos e 

hospitalares pela SECRETARIA DE SAÚDE E 

DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE J ANEIRO, 

com a finalidade de fraudar as lici tações, nos 

seguintes termos:  

 

“Pelo menos entre 01/01/2007 e 17/11/2016, 

SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, 

além de outras pessoas (ou já denunciadas 

por integrarem a mesma organização  

criminosa, ou ainda a serem processadas), de 

modo consciente, voluntário, estável e em 

comunhão de vontades, promoveram, 

constituíram, financiaram e integraram, 

pessoalmente, uma organização criminosa que 

tinha por finalidade a prática de, entre outros 

crimes, crimes de corrupção ativa e passiva, 
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fraude às licitações e cartel em detrimento do 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem como a 

lavagem dos recursos financeiros auferidos 

desses crimes.”  

 

Pois bem, entre os anos de 2007 e 2014 os  

integrantes da organização praticaram um sem-

número de crimes para a consecução do objetivo 

criminoso da organização, tendo sido determinante 

para tanto o envolvimento de pessoas do 

relacionamento da cúpula do Governo. Aqui a 

qualidade de funcionários públicos torna -se fator 

determinante, já que se encontram diretamente 

envolvidos na gestão do dinheiro público.  

 

A Lei nº 12.850/ 2012, em seu art. 1º,  § 1º, define 

organização da seguinte forma: “Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 

mais pessoas estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente,  vantagem de qualquer natureza, 

mediante a prática de infrações penais cujas penas 

máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 

sejam de caráter transnacional.”  

 

Tem-se, pois, que para configuração de organização 

criminosa, é necessária, em síntese, a conjugação dos 

seguintes elementos:  (i) associação de mais de 

quatro pessoas; (ii) estrutura ordenada; (iii) divisão 

de tarefas; (iv) intento de obter vantagem de 
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qualquer natureza; (v) a prática de infrações penais 

máximas 

cuja pena seja maior que quatro anos ou de caráter 

transnacional.  

 

A instrução processual comprovou que SERGIO 

CABRAL associou-se, de forma estável e 

permanente, a SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, com o 

objetivo de obter vantagem indevida em detrimento 

da Administração Pública, mediante a prática, entre 

outros, dos crimes de corrupção ativa e passiva,  

fraude às licitações e cartel em detrimento do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos 

financeiros auferidos desses crimes, cujas penas 

máximas são superiores a 4 anos.  

 

A ORCRIM era estruturada do seguinte modo e a com 

a seguinte divisão de tarefas:  

 

1. MIGUEL SKIN integrava o núcleo econômico da 

organização. Era responsável por organizar o cartel  

de fornecedores de equipamentos médicos no exterior 

formado para direcionar o vencedor dos certames da 

Secretaria de Saúde e beneficiar o esquema 

criminoso. Detinha o comando das licitações mesmo 

sem a participação formal de empresas em seu nome, 

além de ser o principal beneficiário dos recursos 

pagos pelos órgãos públicos no exterior. Dono das 

empresas OSCAR ISKIN E CIA LTDA. e SHERIFF 

SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, detinha o domín io 
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do fato quanto aos valores e a forma de pagamento da 

“mesada” aos agentes públicos envolvidos. O 

procedimento de cooperação jurídica internacional  

entre Brasil e França, no âmbito das investigações 

que culminaram com a Operação Unfair Play  (autos 

nº 0196181-09.2017.4.02.5101), compartilhado com 

os presentes autos, revelou vínculos estreitos entre os 

empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA e o empresário ARTHUR SOARES, 

também conhecido como “Rei Arthur”, considerado o 

principal empresário contratado pelo Estado do Rio 

de Janeiro no setor de serviços durante os mandatos 

de SÉRGIO CABRAL como Governador (2007 -2014).  

 

2. GUSTAVO ESTELLITA, assim como MIGUEL 

SKIN, integrava o núcleo econômico da organização. 

Além de sócio com MIGUEL ISKIN nas empresas  

OSCAR ISKIN E CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS 

E PARTICIPAÇÕES, era responsável pela 

operacionalização da entrega mensal das propinas a 

CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA. Nas 

anotações de contabilidade apreendidas na residência 

de CARLO BEZERRA, GUSTAVO ESTELLITA era 

identificado com o apelido de “SHERIFE”, “TEX 

WILLER”, “SILVER STAR' e 'LUCKY LUCKY'.  

 

3. SÉRGIO CÔRTES, foi nomeado Secretário de 

Saúde por SÉRGIO CABRAL, quando este assumiu o 

governo do Estado do Rio de Janeiro em 1º de janeiro 

de 2007. Integrava o núcleo administrativo da 

organização criminosa, sendo responsável direto por 
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autorizar as fraudes às licitações e as facilidades para 

a compra de produtos hospitalares pelas empresas de 

MIGUEL ISKIN ou concertadas com o mesmo, em 

esquema que ambos “importaram” do INTO. Possuía 

estreita relação com o acusado MIGUEL SKIN, 

conforme ficou demonstrado no Relatório Final do 

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0037/2017-11-SR/PF/RJ, 

em que constam algumas das anotações do calendário 

do telefone de MIGUEL ISKIN”30, que incluem 

inclusive HUDSON BRAGA, já denunciado por 

pertencer à mesma ORCRIM e que ficou conhecido 

por ter instituído a “taxa de oxigênio” na Secretaria  

de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  

 

4. CESAR ROMERO, assim como SÉRGIO CÔRTES, 

integra o núcleo administrativo da organização 

criminosa. Subsecretário de Saúde de SÉRGIO 

CÔRTES agia diretamente autorizando as fraudes às 

licitações e as facilidades para a compra de produtos 

hospitalares pelas empresas de MIGUEL ISKIN ou 

concertadas com o mesmo, em esquema que ambos 

“importaram” do INTO. Conforme ficou 

demonstrado, as propinas arrecadadas dos 

empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA abasteciam toda a cadeia de membros e 

beneficiários da ORCRIM do ex -governador SÉRGIO 

CABRAL, conforme ficou demonstrado no  Relatório 

da Polícia Federal,  que analisou a contabilidade 

paralela apreendida com CARLOS BEZERRA. 

Naquela oportunidade, apurou-se que dos R$ 450 mil  

arrecadados de mesada do “XERIFE”, R$ 400 mil  
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foram destinados a ADRIANA ANCELMO, esposa de 

SÉRGIO CABRAL e já denunciada por pertinência a 

organização criminosa nos autos da ação penal nº 

0509503-57.2016.4.02.5101.  

 

Portanto, agindo dolosamente SÉRGIO CÔRTES, 

CESAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA se associaram em uma organização 

estável e permanente desde 01/01/2007 até 

17/11/2016, e por não terem cessado as condutas  

antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013 

incorreram na prática do delito tipificado no artigo 

2º, §4º II da Lei nº 12.850/2013 (pertinência à 

organização criminosa).”  

 

Assentados esses pontos,  passo à análise das imputações.  

 

 

III.2.1. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, § 4º, DA 

LEI Nº 9.613/98 –  SÉRGIO CÔRTES, VERÔNICA VIANNA, 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA –  CONJUNTO DE FATOS 

02 

 

O MPF imputa aos réus SÉRGIO CÔRTES, VERÔNICA 

VIANNA, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA a prática do crime 

de lavagem de capitais, nos seguintes termos:  

 

“Consumados os deli tos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, em 06/05/11 e 15/08/11, em 

02 oportunidades distintas, os denunciados SÉRGIO 

CÔRTES, VERÔNICA VIANNA, MIGUEL ISKIN e 
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GUSTAVO ESTELLITA, de modo consciente e 

voluntário e em unidade de desígnios, ocultaram e 

dissimularam a origem, a natureza, disposição, 

movimentação e a propriedade do valor total de USD 

2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta 

e um mil , setecentos e quarenta e dois dólares e doze 

centavos) proveniente de crime de corrupção 

passiva, por meio da ocultação de valores no 

exterior não declarados às autoridades brasileiras e 

posteriormente transferidos da conta da empresa 

LUCHINO, sediada nos Estados Unidos da América, 

mantida no banco JP Morgan, de propriedade de 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, para a 

conta n.º  0618760, mantida no banco Crédit Agricole 

(Suisse) SA, atualmente CA Indosuez (Switzerland) 

SA, na Confederação Suíça, em nome da offshore 

CASIUS GLOBAL S.A., de propriedade formal de 

VERÔNICA VIANNA, mas cujo sócio oculto era 

SÉRGIO CÔRTES (Lavagem de Ativos: Art. 1º, V e 

VII, c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código 

Penal –  02 crimes em continuidade delitiva –  

Conjunto de fatos 02).”  

 

Inicialmente, importa consignar que, como qualquer 

organização profissional, o objetivo final da ORCRIM é auferir ganhos 

ilícitos, demandando para tanto uma estruturação profissional e 

especializada, capaz de realizar dependente e subordinada ao líder  

organização, do qual desfrutem de total  confiança para por em prática 

atos que permitam alcançar os objetivos ilícitos da liderança. Esses atos,  

por sua própria natureza, envolvem a negociação e circulação de altas 

somas de dinheiro.  Normalmente não se trata de prática criminosa 
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individual, mas sim um sem-número de atos ilícitos cometidos por um 

conglomerado sofist icado de pessoas naturais e jurídicas, com tarefas 

bem divididas e atribuições definidas entre seus integrantes  pelo líder da 

organização. Aliás, como é comum se ver em casos como o presente, o 

líder da organização raramente trata direta e explicitamente dos acertos 

espúrios,  menos ainda da execução de tarefas nitidamente criminosas 

(recebimento de valores em espéc ie ou depósitos em conta corrente 

pessoal, por exemplo), ao contrário, delega essas tarefas, digamos 

“sujas” a operadores do esquema criminoso, não por outra razão os 

operadores dos esquemas criminosos são pessoas que desfrutam de 

relação de amizade ou int imidade de longa da, por isso gozam da total 

confiança e agem em nome do líder da ORCRIM.  

 

Com efeito, a relação de proximidade e intimidade entre os 

corréus MIGUEL SKIN, GUSTAVO ESTELLITA e SÉRGIO CÔRTES foi 

fartamente comprovada ao longo das investigaçõe s da Operação 

FATURA EXPOSTA, já sentenciada. Comprovou-se que o empresário 

MIGUEL ISKIN, com o auxílio de seu operador financeiro GUSTAVO 

ESTELLITA, ambos sócios administradores das empresas OSCAR ISKIN 

& CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, paga ram em 

espécie, ao menos, R$ 16.260.000,00 ao ex -governador SÉRGIO 

CABRAL e seu então Secretário de Saúde SÉRGIO CÔRTES, por meio 

dos operadores financeiros CARLOS MIRANDA, LUIZ CARLOS 

BEZERRA e CESAR ROMERO, restando MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA condenados por corrupção ativa (art.  333 do CP) e 

pertinência à organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).  

SÉRGIO CÔRTES, por sua vez, foi condenado por corrupção passiva 

(art.  317 do CP) e pertinência à organização criminosa.  

 

As investigações revelaram que o corréu MIGUEL ISKIN 

foi o chefe do esquema criminoso que montou um cartel de empresas que 
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dominava as contratações do Instituto de Trauma ortopedia - INTO e da 

Secretaria de Saúde. Comprovou-se que ISKIN cobrava das demais 

empresas participantes valores a título de “pedágio” para que as mesmas 

pudessem participar e ganhar as licitações fraudadas.  

 

Por sua vez, os valores arrecadados das empresas 

cartelizadas a tí tulo de “pedágio” eram utilizados para o pagamento de 

vantagens indevidas para os mais diversos agentes públicos, dentre eles,  

SÉRGIO CABRAL e SÉRGIO CORTES.  

 

No ponto devo consignar minha concordância com o órgão 

de acusação no que diz respeito à valoração das provas em sede de 

delitos de colarinho branco praticadas no âmbito de organizaçõe s 

criminosas e de organizações empresariais no que ficou assentado na 

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 f ato, diante de situações 

complexas, desenvolvidas dentro de um ambiente organizacional  

altamente especializado. Nesse contexto, antecipo que o detentor do 

domínio da ação (autor mediato) terá sua conduta valorada de modo mais 

gravoso que aquele que somente  detém o domínio funcional (autor 

imediato). Aliado a isso,  entendo que a valoração das provas por se 

ocorrer em conjunto nas ações penais, permite que uma prova importe em 

maior grau de certeza na formação da convicção quando analisa em 

conjunto com outras constantes nos autos, a exemplo de declarações de 

colaboradores quando acompanhadas de reconhecimento dos fatos pelo 

acusado (confissão).  

 

É sobre essa perspectiva que passo a apreciar o conjunto 

probatório constante nos autos que, já adianto, comprovou estreme de 

dúvidas a existência e a autoria dos delitos descritos no Conjunto de 
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Fatos 1 da denúncia, não apenas por meio de reconhecimento dos fatos  

pelos acusados, mas também por meio de provas testemunhal e 

documental produzidas no cursos das investigaç ões em curso perante este 

Juízo. 

 

Restou devidamente comprovado, a part ir do recebimento 

das informações bancárias encaminhadas pela Suíça, a partir  do pedido 

de cooperação jurídica internacional, que SÉRGIO CÔRTES recebeu de 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, em função do exercício da 

chefia da Secretaria de Saúde, o valor total  de USD 2.451.742,12 (dois 

milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e dois 

dólares e doze centavos) por meio de duas transferências bancárias 

ocorridas em 06/05/11 e 15/08/11.  

 

Constam dos autos os extratos bancários e os 

demonstrativos dos lançamentos realizados na conta n.º 0618760, no 

banco Crédit  Agricole (Suisse) SA ,  na Suíça, em nome da offshore  

CASIUS GLOBAL S.A (Docs. 06 e 07 –  fls. 2313/2412 e fls.  691/1783),  

que comprovam o recebimento de duas transferências, sendo a primeira 

realizada em 06/05/11, no valor de USD 951.747,12 (novecentos e 

cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e sete dólares e doze 

centavos). Posteriormente, uma nova transferência foi realizada no valor 

de USD 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares), em 

15/08/11.  

 

Comprovou-se ainda que os valores seriam originários da 

conta n.º 799777495, mantida em nome da offshore  LUCHINO 

INTERNATIONAL LTD, mantida no JP MORGAN CHASE BA NK, 

agência de Nova Iorque.  
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Em suas alegações finais (fl.  2904), o Ministério Público 

Federal apresentou a cópia do documento consti tutivo da empresa 

LUCHINO INTERNATIONAL LTD, que demonstra se tratar de uma 

offshore  consti tuída em 13/06/2008 e sediada nas Ilhas Virgens 

Britânicas, sendo MIGUEL ISKIN detentor de 100% de participação.  

 

Soma-se a isso o fato de os empresário MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA terem aderido ao regime especial de repatriação 

declarando à Receita Federal possuirem património no e xterior em nome 

próprio ou de pessoas jurídicas a eles vinculadas, que mantinham oculto 

das autoridades brasileiras, incluindo a participação na empresa 

LUCHINO, conforme faz prova a tabela acostada à fl.  2904.  

 

Não bastasse a vasta prova documental produz ida nos autos,  

os depoimentos dos acusados SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL SKIN 

corroboram essas informação.  

 

Após ser intimado a prestar esclarecimentos, o acusado 

SÉRGIO CÔRTES compareceu à sede da Procuradoria da República no 

Estado do Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto de 2017, e reconheceu a 

abertura da conta no Crédit Agricole (Suisse) SA  e apresentou sua 

versão  quanto às razões de sua abertura e da vinculação de sua esposa 

VERÔNICA VIANNA como a beneficiária final (fls.  04/06 do PIC Nº 

1.30.001.003732/2017-11 –  DOC. 03). Veja-se:  

 

“Que ISKIN e CABRAL sugeriram ao depoente que o 

mesmo devesse se lançar a candidato, para que 

crescesse polit icamente; Que ISKIN sugeriu que a 

conta fosse aberta no seu banco, mas que tal não se 

realizou; Que o depoente era amigo de BENEDICTO 

JUNIOR da Odebrecht e solicitou ajuda; Que 
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BENEDICTO apresentou ao depoente um gerente de 

banco que vinha, ocasionalmente, ao Brasil, de nome 

CLAUDIO MIGHALI; Que o depoente teve reunião 

com o gerente, onde foram listados os documentos 

necessários para abertura da conta; Que o citado 

gerente afirmou que o depoente seria pessoa 

politicamente exposta e não poderia abrir a conta 

bancária; Que, em razão disso, surgiu a ideia de 

abrir a conta em nome de sua esposa, VERONICA 

FERNANDES VIANNA; Que a abertura da conta se 

deu por volta de 2011/2012;  Que o depoente pegou a 

documentação para abertura da conta, que estava em 

inglês, e apresentou à sua esposa; Que o depoente 

afirmou à sua esposa que havia necessidade de ter 

um cartão de crédito internacional,  em razão de 

viajarem bastante; Que o depoente certificou -se com 

o gerente do banco que o cartão seria desvinculado a 

qualquer instituição financeira, constando apenas a 

inscrição VISA; Que não havia menção a bancos; 

Que o depoente afirmou a sua esposa que  havia 

necessidade de cópia do passaporte; Que a sua 

esposa fala inglês; Que, apesar disso, sua esposa não 

leu o que estava assinando; Que foi aberta uma 

offshore, cujo nome acredita seja CASIUS; Que a 

conta foi aberta no banco Credit Agricole na Suíça. 

(…)  Que, antes de SÉRGIO CABRAL ser preso, o 

depoente optou por encerrar a conta na Suíça em 

nome de sua esposa para abrir conta em seu próprio 

nome, em razão da Operação Lava Jato; Que o 

encerramento da conta na Suíça foi em 25/01/2016; 

JFRJ
Fls 3470

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

74 

Que a abertura da conta nas Bahamas se deu em 

1º/12 /2015 (.. .)”  

 

O acusado MIGUEL SKIN, em interrogatório prestado 

perante este Juízo no processo nº 05038703120174025101, confirmou os 

depósitos realizados para SÉRGIO CÔRTES e declarou que o 

dinheiro realmente saiu de uma con ta bancária dele, MIGUEL, 

mantida fora do Brasil, para outra de SÉRGIO CÔRTES, também, 

fora do Brasil .  

 

Destaco trecho contido nas alegações finais apresentadas 

pela defesa de MIGUEL ISKIN (fls. 3142/3150):  

 

“Miguel Iskin, em interrogatório no processo de 

autos nº 05038703120174025101, não afirmou o 

depósito realizado para Sergio Côrtes. E mais,  

confirmou que o dinheiro saiu de uma conta bancária 

dele, Miguel, mantida fora do Brasil, para outra de 

Côrtes, também, fora do país:  

(…)  

Magistrado: O senhor fez pagamentos para Sérgio 

Côrtes no exterior e a que título?  

Miguel Iskin: Fiz, é,  Sérgio Côrtes,  numa reunião do 

Cabral com o Côrtes, estavam discutindo o fato do 

Côrtes ter sido indicado ministro da saúde pela 

Dilma e no último momento o convite foi desfeit o.  

Nem sei se vale a pena perder tempo, mas eu tenho 

Sérgio Côrtes como um dos melhores gestores da 

área de saúde do país. O que ele fez no INTO e na 

secretaria de saúde é indescritível e de novo eu estou 

falando isso com os meu 50 anos de…  
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Magistrado: Não, não. Todo mundo diz isso.  O 

senhor é mais um falando.  

Miguel Iskin: Então não vou repetir todo mundo. 

Nesse momento eu f iquei muito entusiasmado com a 

possibilidade dele ser ministro, e não foi.  Enfim, uma 

das razões é que ele não era filiado a partido 

nenhum e que ela não tinha nenhuma vida polít ica, e 

naquela conversa f icou resolvido que ele sairia 

candidato, não me lembro exatamente ao que na 

época. O Cabral se propôs a estruturar,  ele tinha a 

máquina política na mão e ia estruturar a campanha 

dele, e eu me propus a pagar, claro que não tudo, 

mas uma parte da campanha. E assim foi feito, ato 

contínuo eu transferi para uma conta no exterior um 

valor alguma coisa em torno de dois milhões e pouco 

de dólares para a campanha.  

Magistrado: Por que não pagou aqui,  por que não 

fazer isso aqui, fazer lá fora?  

Miguel Iskin: Olha para mim era melhor, era mais 

fácil . Eu tinha mais disponibilidade lá fora do que 

aqui dentro e como não foi criada nenhuma 

dificuldade foi feito assim.  

Magistrado: Então esse valor, dois milhões e pouco 

de dólares que o senhor mandou para ele.  

Miguel Iskin: Dois milhões e meio, alguma coisa 

assim. 

(.. .)”  

 

No processo em debate, quando interrogado pelo Juízo, 

MIGUEL SKIN reafirmou o pagamento no exterior a SÉRGIO 
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CÔRTES ,  conforme outro trechos das alegações finais, que abaixo 

transcrevo (fls. 3150/3151):  

 

“O Magistrado inicia explicando a Iskin o teor da  

acusação, sobre pagamentos a Sergio Côrtes fora do 

Brasil, e indaga de Miguel: “(. ..) isso aconteceu, a 

que título foi esse pagamento”?  

Miguel Iskin: O pagamento aconteceu de fato (.. .).  

Ficou resolvido entre o ex -Governador Cabral e ele 

(Côrtes), e teria sido como um aporte feito com o 

objetivo de viabilizar a candidatura de Sergio 

Côrtes.  

(…)  

Nesse momento, foi  decidido a tal campanha dele 

(Cortês) e eu fiz  a transferência para a tal conta 

(.. .),  eu mandei o dinheiro”.  

 

Entretanto, no mesmo ato processual, MIGUEL SKIN negou 

a participação de seu sócio e corréu GUSTAVO ESTELLITA no esquema 

de pagamento de vantagem indevida a SÉRGIO CÔRTES. Tr anscrevo 

novamente trechos das alegações finais da defesa de MIGUEL SKIN (fl.  

3151):  

 

“Advogado: (.. .) O Gustavo Estellita teve alguma 

participação nisso? Ele fez alguma tratativa com 

Sergio Côrtes, Sergio Cabral? O senhor deu ciência 

a ele que estaria fazendo essa transferência? Fez 

alguma consulta a ele? Trocou alguma ideia com ele,  

em relação a isso? 

Miguel Iskin: Por um acaso essa conta era 

exclusivamente minha. Ele não participava. Foi um 
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acordo que fiz sem a presença dele, como eu já disse,  

Cabral e Côrtes presentes. Eu fiz essa transferência 

diretamente. Ele soube posteriormente. Mas ele não 

só não se envolveu nas tratativas, como não tinha 

nem como fazer a transferência”.  

 

No entanto, seu depoimento não foi capaz de desconstituir 

todo o conjunto probatório, que comprovou a participação de GUSTAVO 

ESTELLITA nos fatos apurados no Conjunto de FATOS 01.  

 

De fato,  destaco que a presente ação penal é um 

desdobramento do processo nº 0503870-31.2017.4.02.5101 (Operação 

Fatura Exposta), que apurou o pagamento de propina a agentes públicos,  

dentre eles o então Secretário de Saúde SÉRGIO CÔRTES, em razão de 

acordos para recebimento de porcentagens sobre faturamentos de 

contratos de fornecimento de equipamentos e produtos médico -

hospitalares a SECRETARIA DE SAUDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Dito isso, necessário se faz cotejar   as 

provas aqui produzidas com todo o acervo probatório produzido naquela 

ação penal.   

 

Pois bem. Segundo demonstrado pela acusação (fl.62), em 

interrogatório prestado naquel es autos, em 08/11/2017, o acusado 

GUSTAVO ESTELLITA reconheceu o pagamento de propina no 

exterior a SÉRGIO CÔRTES, através de empresas de sua 

propriedade .  Veja-se:  

 

“(…) Foi dado através de uma transferência 

internacional de (…) lá fora.  

(. . . ) 
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Juiz: Saiu de que conta? De empresas de vocês lá 

fora? 

Gustavo Estellita: É … Saiu … Certamente saiu de 

nossas contas lá fora. Eu nem sei de qual empresa.  

Juiz: Foi de conta de empresa ou de pessoa física?  

Gustavo Estellita: Não. Foi de conta de empresa”.  

 

Ainda segundo a acusação, quando indagado acerca da conta 

originária daquela transferência, GUSTAVO ESTELLITA afirmou que os 

recursos partiram da conta da  Offshore LUCHINO (fl. 62):  

 

 “MPF: (…) O senhor Sérgio Côrtes disse que foi 

recebido quase USD 6 milhões lá na  Suíça na conta 

que ele possuía no banco chamado Crédite Agricole 

(…) O senhor disse que o banco americano JP 

Morgan é muito rígido com regras de compliance, 

estri to, para fazer esse tipo de transferência. A gente 

sabe que o mercado financeiro internaciona l para um 

banco aceitar esse tipo de transferência é necessário 

comprovação da atividade econômica, um contrato,  

uma nota fiscal, uma invoice. Como que os senhores 

justificaram a transferência desses valores da 

Avalena lá para fora para a Suíça?  

“Gustavo Estellita: Não foi da Avalena.  

MPF: Foi da onde? 

Gustavo Estellita: Foi da Luchino .  

MPF: E a Luchino t inha conta onde?  

Gustavo Estellita: No mesmo banco.  

MPF: No JP Morgan? 

Gustavo Estellita: É  

(.. .)”  
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Esse depoimento, somado às demais provas documentais 

trazidas aos autos,  comprova, estreme de dúvidas, que a offshore  

LUCHINO INTERNATIONAL LTD, localizada no banco JP MORGAN 

CHASE BANK, agência de Nova Iorque, pertence aos acusados MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA.  

 

Restou igualmente comprovado que os acusad os MIGUEL 

SKIN e GUSTAVO ESTELLITA, através da empresa offshore 

LUCHINO, mantida no Banco JP Morgan, nos Estados Unidos da 

América, efetuaram pagamentos de vantagens ilícitas no exterior a 

SÉRGIO CÔRTES, em valores que somam ao menos  USD 2.451.742,12 

(dois milhões,  quatrocentos e cinquenta e um mil,  setecentos e quarenta 

e dois dólares e doze centavos), através de dois depósitos realizados na 

conta n.º 0618760, mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  

atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  na Confederação Suíça, em 

nome da offshore CASIUS GLOBAL S.A..  

 

Fica clara, por conseguinte, a intenção de dissimulação e 

ocultação dos ativos obtidos i licitamente posto que os pagamentos se 

teriam dado, conforme a mecânica narrada, no exterior,  em conta 

registrada em nome de sociedade offshore, o que teria se dado no intuito 

de ocultar tais fluxos financeiros, que seriam produto de infrações 

penais de corrupção, sendo ainda certo que o acusado SÉRGIO CÔRTES 

teria recebido tais valores no exterior, por meio de conta  bancária que 

não teria estado cadastrada em seu nome –  mas em nome de sociedade 

offshore ,  constituída em paraíso fiscal -,  expediente por meio do qual 

teria ocultado a localização e a natureza pretensamente ilícita de tais 

montantes.  
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Ressalte-se ainda que o valor total dos depósitos divididos 

pelos anos em que perduraram não é relevante para a tipificação da 

conduta de lavagem de ativos. Para a caracterização do crime de 

lavagem de ativos basta a consciência e a vontade de limpar o capital 

sujo e reintroduzi-lo no sistema financeiro com aparência lícita. É o 

caso.  

 

Dessa forma, considerando que a conduta dos acusados 

MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA de realizar depósitos em 

espécies na conta n.º 0618760, em nome da offshore CASIUS GLOBAL 

S.A., em benefício de SÉRGIO CÔRTES, visou a ocultar a origem ilícita 

do dinheiro e inseri -lo na economia formal, de rigor a condenação dos 

acusados pela prática do crime do art . 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 se faz 

necessária.  

 

No que tange à participação de VERÔNICA VIANNA, 

entendo que sua contribuição no esquema criminoso foi de fundamental  

importância, tendo em vista que através da abertura da conta n.º  

0618760, em seu nome, conforme ficou devidamente demonstrado pelo 

material encaminhado pelas autoridades suíças,  destacand o-se que, entre 

a documentação mantida junto à instituição financeira, encontram -se 

cópia de seu passaporte, informações pessoais e profissionais suas, tais 

como data de nascimento e endereço no Rio de Janeiro, formulários com 

rubricas idênticas às do passaporte da denunciada, entre outros, segundo 

o DOC. 09 anexado à inicial, foi possível o recebimento de ao menos 

USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,  

setecentos e quarenta e dois dólares e doze centavos) no exterior em 

favor de SÉRGIO CÔRTES.  

 

Noutro giro, não prospera a alegação da defesa de que a 

acusada teria assinado o formulário para abertura da conta bancária n.º  
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0618760, no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  atualmente CA Indosuez 

(Switzerland) SA ,  pensando que se tratava de uma solicitação de cartão 

de crédito internacional.  

 

Levando-se em conta o grau de instrução da acusada 

(médica) e sua fluência na língua inglesa, não considero razoável que ela 

tenha assinado um documento sem ao menos ler do que ele se tratava,  

confiando apenas nas palavras de seu companheiro SÉRGIO CÔRTES.  

 

Conforme já me manifestei  anteriormente em outros casos 

parecidos, a configuração do elemento subjetivo no delito de lavagem de 

dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da 

origem il íci ta 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 responsável pela lavagem que procure,  

deliberadamente, evitar a consciência quanto à o rigem ilícita dos valores 

deve ser responsabilizado ante a ocorrência do dolo eventual previsto no 

art igo 18, inciso I do Código Penal, já que o agente assumiu o risco de 

produzir o resultado.  

 

Em tais si tuações,  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 conheciment o acerca da prática 

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.  
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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 Publicação: 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-

2014).”  

 

Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação penal 

devem ser examinados 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.  
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De fato, em relação às provas documentais, consta nos autos 

o documento de abertura de cont a acostado à fl. 591, em que 

VERÔNICA VIANNA é indicada como a única beneficial owner  da conta 

bancária n.º 0618760, no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  pertencente 

a CASIUS GLOBAL S.A.  

 

Da simples análise do referido documento, percebe -se não se 

tratar de mera solicitação de cartão de crédito internacional,  como faz 

crer as alegações da defesa.  

 

Faz prova ainda da participação da acusada o cartão de 

assinatura, cuja cópia foi acostada à fl .  2907 (Doc. 09), em que se 

verifica a assinatura de VERÔNICA VIA NNA como sendo a responsável 

pela conta bancária em questão, sendo oportuno destacar que o 

documento se encontra em língua portuguesa e possui a seguinte 

observação: “As pessoas indicadas acima obrigam validamente o Titular 

perante o Banco em todas as relações de negócios presentes ou futuras 

do Titular com o Banco, sem outras restrições que aquelas 

eventualmente especificadas abaixo (.. .)”  

 

A análise dos extratos mensais da referida conta demonstra 

que VERÔNICA VIANNA realizava comumente gastos em bens de luxo 

com os recursos oriundos da vantagem indevida auferida por SÉRGIO 

CÔRTES. 

 

Essa afirmação pode ser comprovada pela autorização 

acostada à fl.  2909 (Doc. 15), em que a própria acusada autoriza que 

valores da fatura do cartão de crédito fossem debitadas  diretamente da 

conta n.º 0618760, o que comprova que VERÔNICA VIANNA tinha 

plena consciência da existência da referida conta, não prosperando, por 

conseguinte, a tese defensiva de que a acusada desconhecia a existência 
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de uma conta no exterior em seu nome e que tal conta era alimentada cm 

valores ilícitos.  

 

Destaco que o fato de a abertura da conta n.º  0618760 ter 

sido comunicada a SÉRGIO CÔRTES, em 29/04/2011, através de e -mail 

enviado ao endereço eletrônico “ jackrussel@att.blackberry.net”, 

conforme documento de fl. 2908, não descaracteriza a participação da 

acusada nos atos de lavagem aqui tratados.  

 

Conforme afirmado pelo próprio SÉRGIO CÔRTES em 

depoimento prestado perante a Procuradoria da República no Estado do 

Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto de 2017, a abertura da conta no 

Crédit Agricole (Suisse) SA ,  em nome de VERÔNICA VIANNA,  se deu 

por orientação do gerente de nome CLAUDIO MIGHALI, como forma de 

evitar sua exposição em razão do cargo públ ico ocupado.  

 

Ainda que VERÔNICA VIANNA não tenha pessoalmente 

praticados os atos de lavagem de dinheiro, é certo que a acusada, com 

sua conduta, com o fornecimento de sua documentação e assinatura para 

abertura da conta nº  0618760, contribuiu de maneira  relevante para o 

êxito da empreitada criminosa.  

 

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitivas, 

de rigor a condenação de MIGUEL SKIN, GUSTAVO ESTELLITA, 

SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA VIANNA pela prática do crime 

previsto no art . 1º, § 4º, da Lei n º 9.613/1998, por 2 vezes, na forma do 

art . 71 do Código Penal. Trata-se de crimes praticados em continuidade 

delit iva e não de crime único, instantâneo de efeitos permanentes, como 

quer fazer crer a defesa de CARLOS MIRANDA, eis que idêntica a 

maneira de execução. 
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III.2.1. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, § 4º, DA 

LEI Nº 9.613/98 –  SÉRGIO CÔRTES E VERÔNICA VIANNA –  

CONJUNTO DE FATOS 03  

 

O MPF imputa aos réus SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA a prática do crime de lavagem de capitais, nos seguintes  

termos:  

 

”Consumados os delitos antecedentes de organização 

criminosa e corrupção, nas datas de 21/12/15 e 

13/10/16, em 02 oportunidades distintas, os  

denunciados SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA, de modo consciente e voluntário, e em 

unidade de desígnios, ocultaram e  dissimularam a 

origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade do valor total  de USD 400.949,12 

(quatrocentos mil , novecentos e quarenta e nove 

dólares, doze centavos), por meio de duas 

transferências bancárias da conta n.º 0618760, 

mantida no banco Crédit Agricole (Suisse) SA, 

atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA, na 

Confederação Suíça, em nome da offshore CASIUS 

GLOBAL S.A.,  para a conta n.º  0579745 001.000.840, 

mantida no banco CBH Bahamas Ltd. , nas Bahamas, 

em nome da offshore CALTEX HOLDING CORP., no 

intuito de afastar ainda mais os valores ilícitos de 

sua origem criminosa, ocultar o real proprietário dos 

valores e dificultar o rastreamento dos recursos de 

propina recebidos (Lavagem de Ativos: Art. 1º, §4º,  

da Lei 9.613/98 c/c artigo 71  do Código Penal –  02 
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crimes em continuidade delitiva –  Conjunto de fatos 

03).  

 

Pois bem. A documentação bancária apresentada pelas  

autoridades suíças comprovou que no dia 21/12/2015 foi efetuada uma 

transferência originária da  offshore  CASIUS GLOBAL S.A para a conta 

nº 0579745 em nome da offshore  CALTEX HOLDING CORP, no valor 

total de USD 100 030.12, conforme DOC. 19 anexado à denúncia (fl.  

586).  

 

Comprovou-se também que essa transferência foi  solicitada 

por VERÔNICA FERNANDES VIANNA, em 21/12/2015, confor me faz 

prova o documento de fl. 587.  

 

Posteriormente,  comprovou-se uma nova transferência 

originária da offshore  CASIUS GLOBAL S.A para a conta da CALTEX 

HOLDING CORP, em 13/10/16, no valor de USD 300.949,12 (trezentos 

mil, novecentos e quarenta e nove dól ares e doze centavos), conforme 

faz prova o extrato bancário de fl.  588.  

 

A acusação demonstrou, ainda, que em depoimento prestado 

ao MPF no dia 10 de agosto de 2017, SÉRGIO CÔRTES confessou a 

abertura da conta, em 01/12/15, no CBH Bahamas LTD, de titulari dade 

de sua esposa VERÔNICA VIANNA e vinculada à CALTEX HOLDING 

CORP, offshore criada no Panamá (fls.  04/07 do PIC nº 

1.30.001.003732/2017-11 –  DOC. 03). Veja-se:  

 

“Que a abertura da conta nas Bahamas se deu em 

1º/12/2015; Que a conta nas Bahamas foi criad a da 

mesma forma: isto é, com o auxílio de CLAUDIO 

MIGHALI; Que a ideia inicial  seria criar conta nas 
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Bahamas em seu próprio nome; Que não conseguiu, 

no entanto, abrir a conta, em razão de ser 

politicamente exposto e ter caído nos filtros de 

checagem de compliance do banco; Que, então, 

falsificou a assinatura de sua esposa para: abrir a  

empresa offshore no Panama, abrir a conta nas 

Bahamas, e transferir os ativos para a nova conta; 

Que o nome da offshore é CALTEX HOLDING CORP, 

Que o nome do banco nas Bahamas onde os recursos 

estavam antes de serem repatriados é CBH Bahamas 

LTD (...)”  

 

Ouvido em juízo, o acusado SÉRGIO CÔRTES confessou 

toda a sua responsabilidade criminal sobre os fatos, explicando como 

abriu a conta e reconhecendo ter sido ela alimentada com  dinheiro 

proveniente do pagamento de propina devida a sua atuação como 

Secretário Estadual de Saúde e Defesa Civil, também passou a proceder à 

identificação dos coautores e participes dos fatos imputados na 

Denúncia.  

 

Quanto à acusada VERÔNICA VIANNA, não  prospera a 

alegação da defesa de que a acusada teria assinado o formulário para 

abertura da conta bancária n.º 0618760, no banco Crédit Agricole 

(Suisse) SA ,  atualmente CA Indosuez (Switzerland) SA ,  pensando que se 

tratava de uma solicitação de cartão de crédito internacional.  

 

Levando-se em conta o grau de instrução da acusada 

(médica) e sua fluência na língua inglesa, não considero razoável que ela 

tenha assinado um documento sem ao menos ler do que ele se tratava,  

confiando apenas nas palavras de seu companheiro SÉRGIO CÔRTES.  
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Conforme já me manifestei  anteriormente em outros casos 

parecidos, a configuração do elemento subjetivo no delito de lavagem de 

dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da 

origem il íci ta dos valores, sob pen a de considerar -se atípica a conduta,  

já que o delito de lavagem não admite a punição na modalidade culposa. 

Por outro lado, o terceiro 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 

art igo 18, inciso I do Código Penal, já que o agente assumiu o risco de 

produzir o resultado.  

 

Em tais si tuações,  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 prática 

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.  
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O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo 

eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada 

construída pelo Direito anglo -saxão (willful blindness doctrine ).  

 

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de 

lavagem de dinheiro, as Cortes nor te-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 Publicação: 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-

2014).”  

 

Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação penal 

devem ser examinados à luz do entendimento jurisprudencial destacado, 

valorando-se a participação individual dos agentes no âmbito da 

organização a fim de verificar a ciência do age nte quanto à procedência 

espúria dos bens, valores e direitos envolvidos, o atuar indiferente dos 

agentes e a escolha deliberada.  

 

De fato, em relação às provas documentais, consta nos autos 

o documento de abertura de conta acostado à fl. 591, em que 

VERÔNICA VIANNA é indicada como a única beneficial owner  da conta 

bancária n.º 0618760, no banco Crédit Agricole (Suisse) SA ,  pertencente 

a CASIUS GLOBAL S.A.  

 

A participação da acusada é corroborada, ainda, pelo 

documento de fl.  587, em que a própria VERÔNICA  VIANNA solicita a 

transferência de $ 100’000 a favor da conta nº 79745, vinculada à 

JFRJ
Fls 3486

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

90 

offshore CALTEX HOLDING CORP.  

 

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade 

delitivas, de rigor a condenação de SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA pela prática do crime p revisto no art. 1º, § 4º,  da Lei nº 

9.613/1998, por 2 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal .  Trata-

se de crimes praticados em continuidade delit iva e não de crime único, 

como quer fazer crer a defesa de SÉRGIO CÔRTES, eis que idêntica a 

maneira de execução. 

 

 

III.2. DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86 –  SÉRGIO CÔRTES E 

VERÔNICA VIANNA –  CONJUNTO DE FATOS 4  

 

O MPF imputa aos réus SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA 

VIANNA a prática do crime de lavagem de capitais, nos seguin tes  

termos:  

“Entre 01/12/2015 e 28/07/17, os denunciados 

SÉRGIO CÔRTES e VERÔNICA VIANNA, de modo 

consciente e voluntário e em unidade de desígnios,  

mantiveram no exterior valores não declarados à 

repartição federal competente –  no caso, ao Banco 

Central –  na conta n.º 0579745 001.000.840, mantida 

no banco CBH Bahamas Ltd., nas Bahamas, em nome 

da offshore CALTEX HOLDING CORP, em quantia 

superior a USD 100.000 dólares, mais 

especificamente, a quantia de USD 4.366.533,89 

(quatro milhões,  trezentos e sessenta  e seis mil,  

quinhentos e trinta e três dólares e oitenta e nove 

centavos), em 27/07/17 (Evasão de divisas: Art. 22,  
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parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/86 –  

Conjunto de fatos 04 ).”  

 

Segundo a acusação, em petição datada de 07 de agosto de 

2017, o acusado SÉRGIO CÔRTES informou ao Ministério Público 

Federal que a sua esposa VERÔNICA VIANNA teria promovido a 

repatriação do valor de USD 4.366.450,29 (quatro milhões, trezentos e 

sessenta e seis mil , quatrocentos e cinquenta dólares e vinte nove 

centavos) que se encontravam ocultos no exterior em conta mantida nas 

Bahamas.  

 

Tal valor se refere ao saldo da conta n.º 0579745 

001.000.840, mantida no banco CBH Bahamas Ltd . ,  nas Bahamas, em 

nome da offshore CALTEX HOLDING CORP, em que a denunciada 

VERÔNICA VIANNA era a beneficiária final.  

 

De fato, conforme apurado no item III.2.1., supra, em 

depoimento prestado ao MPF no dia 10 de agosto de 2017, SÉRGIO 

CÔRTES confessou a abertura de uma conta, em 01/12/15, no CBH 

Bahamas LTD ,  de t itularidade de sua esposa VERÔNICA VIANNA e 

vinculada à CALTEX HOLDING CORP, offshore  criada no Panamá (fls.  

04/07 do PIC nº 1.30.001.003732/2017 -11 –  DOC. 03).  

 

Comprovou-se, ainda, que no dia 21/12/2015 foi efetuada 

uma transferência originária da  offshore  CASIUS GLOBAL S.A para a  

conta nº 0579745 em nome da offshore  CALTEX HOLDING CORP, no 

valor total de USD 100 030.12, conforme DOC. 19 anexado à denúncia 

(fl . 586).  

 

Posteriormente,  foi  identificada uma nova transferência 

originária da offshore  CASIUS GLOBAL S.A novamente para a conta da 
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CALTEX HOLDING CORP, em 13/10/16, no valor de USD 300.949,12 

(trezentos mil , novecentos e quarenta e nove dólares e doze centavos),  

conforme faz prova o extrato bancário de fl.  588.  

 

Esses valores, que não foram declarados à repartição federal  

competente, permaneceram à disposição dos corréus ao menos até 

26/07/2017, quando os recursos foram então transferidos para uma outra 

conta aberta na Caixa Econômica Federal , à disposição deste Juízo, como 

forma de repatriação desses recursos.  

 

Portanto, fazem provas dessa movimentação o extrato da 

conta nº 0579745, mantida no banco CBH Bahamas Ltd . ,  nas Bahamas,  

em nome da offshore  CALTEX HOLDING CORP (fls. 2157/2161) e a 

documentação na qual a acusada VERÔNICA VIANNA solicita a venda 

dos ativos da conta e a t ransferência da totalidade dos valores para a 

conta aberta Caixa Econômica Federal , conforme comprova a 

documentação apresentada pelo denunciado SÉRGIO CÔRTES à fl. 2156.  

 

Ao ser interrogado em Juízo, SÉRGIO CÔRTES ratificou o 

teor de suas declarações pres tadas na Procuradoria da República no 

Rio de Janeiro.  Por tais razões, as declarações do acusado são 

perfeitamente verossímeis e em concordância com as demais provas dos 

autos.  

 

Lado outro, é improcedente a tese de absorção do delito de 

evasão de divisas pelo crime de lavagem de capitais pela aplicação do 

princípio da consunção ou absorção ,  como pretende a defesa de 

SÉRGIO CÔRTES, o qual se limita a situações de crime progressivo,  

progressão criminosa ou crime-meio absorvido por crime-fim, o que não 

se conforma com o quadro-fático delineado nos autos.  Em que pesem as 

alegações do acusado, o princípio da consunção ou absorção é verificado 
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quando a primeira infração prevista em uma norma constitui simples fase 

de realização da segunda infração, estabelecida em  dispositivo diverso, 

devendo-se aplicar apenas a última.  

 

Este é o teor do magistério jurisprudencial emanado do E. 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região:  

 

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

CONSUNÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM 

DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. Há consunção 

quando as ações desenvolvem-se dentro de única 

linha causal para o intento final (o fator final,  

conforme Zaffaroni), nele esgotando seu potencial  

ofensivo .  2. Na ocultação de valores no exterior não 

se pode falar em consunção do de lito de evasão de 

divisas pelo de lavagem de dinheiro, pois autônoma 

a ofensa ao equilíbrio financeiro, às reservas 

cambiais nacionais e à própria higidez de todo o 

Sistema Financeiro Nacional -  bens que são 

protegidos pela Lei nº 7.492/86 -, além de evidente o 

intento de remessa e manutenção no estrangeiro de 

expressivos recursos financeiros à margem da 

fiscalização e controle pelos órgãos oficiais.  (TRF-4 

- ENUL: 34212 PR 2005.70.00.034212-9, Relator:  

NÉFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/01/2011, 

QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: D.E. 

25/02/2011).”  

 

Por conseguinte, está comprovado que SÉRGIO CÔRTES e 

VERÔNICA VIANNA manteviveram recursos no exterior não 

declarados à repartição federal competente, depositados no banco 
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CBH Bahamas Ltd . ,  nas Bahamas, em nome da offshore  CALTEX 

HOLDING CORP, ao menos até 26/07/2017 ,  estando incursos nas penas 

do art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/86 (Evasão de 

Divisas).  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo exposto, restam fartamente comprovadas as  

condutas dolosas dos acusados pelo conjunto probatório produzido nos 

autos, sendo os elementos de provas mais que suficiente para caracterizar 

os delitos de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas perpetrados pelos acusados.  

 

Finda a instrução não foi formulada ou apresentada nenhuma 

tese defensiva capaz de afastar a justa causa, uma vez que a atividade 

probatória foi plenamente capaz de corroborar os elementos de convicção 

existentes.  

 

Não se verificam, no caso sob exame, excludentes de 

ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de 

dever legal, obediência hierárquica), ou a presença de qualquer dirimente 

a afastar o juízo de reprovação das condutas, tratando -se os acusados de 

pessoas cuja higidez física e menta l lhes permitia ter plena consciência 

das condutas realizadas.  

 

Por conseguinte, o acolhimento da pretensão acusatória é 

devido (em parte).  
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III. DISPOSITIVO 

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, 

nos termos acima, para ABSOLVER  VERÔNICA FERNANDES 

VIANNA ,  pelo crime de Corrupção Passiva –  Art. 317, c/c 327, §2º, na 

forma dos Arts.  29,30 e 71, todos do Código Penal (Conjunto de Fatos 

01), nos termos da fundamentação exposta no i tem III.1, acima, na forma 

do art .  386, III do CPP, e para CONDENAR :  

1) MIGUEL SKIN  à pena total de 24 (vinte e quatro) 

anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 541 

(quinhentos e quarenta e um) dias multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito, pela prática do crime de 

(i)  Corrupção Ativa –  Art.  333, na forma dos Arts. 29 e 71, todos do 

Código Penal e de (i i) Lavagem de Ativos –  Art. 1º, V e VII,  c/c §4º da 

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal –  02 crimes em continuidade 

delit iva, na forma descrita abaixo;  

2) GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA  à 

pena total de 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão e 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias multa  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito, pela 

prática do crime de (i) Corrupção Ativa –  Art. 333, na forma dos Arts. 29 

e 71, todos do Código Penal e de (ii) Lavagem de Ativos –  Art . 1º, V e 

VII,  c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal –  02 crimes 

em continuidade deli tiva, na forma descrita abaixo;  

3) SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA  à pena total de 

16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 297 

(duzentos e noventa e sete ) dias multa ao valor unitário de 1 (um) salário 

mínimo vigente à época do último deli to, pela prática do crime de i)  

Corrupção Passiva –  Art. 317, c/c 327, §2º, na forma dos Arts. 29 e 71, 

todos do Código Penal; (ii) Lavagem de Capitais –  Art.  1º, V e VII,  c/c 

§4º da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal e (iii) Evasão de 
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Divisas –  Art. 22, parágrafo único, pr imeira parte,  da Lei 7.492/86 c/c 

art igo 71 do Código Penal,  na forma descrita abaixo;  

4) VERÔNICA FERNANDES VIANNA , à pena total  de 4 

(quatro) anos e 5 (cinco) dias  de reclusão e 15 (quinze) dias multa  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à épo ca do último delito, pela 

prática do crime de (i) Lavagem de Capitais –  Art . 1º, V e VII, c/c §4º da 

Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal e de (iii) Evasão de Divisas –  

Art . 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7. 492/86 c/c artigo 71 do 

Código Penal, na forma descrita abaixo;  

 

Passo, em seguida, a dosar as reprimendas dos condenados 

pelos delitos acima aferidos positivamente, separadamente, para maior  

clareza, em conformidade com o critério trifásico esposado pelo art . 68 

do CP. 

 

1) MIGUEL ISKIN 

 

a. Pelo crime de Corrupção Ativa –  Art. 333, na forma 

dos Arts. 29 e 71, todos do Código Penal  –  02 crimes em continuidade 

delitiva –  Conjunto de Fatos 01. 

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

O condenado MIGUEL SKIN foi  um importante articulador e 

beneficiário dos esquemas ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO 

CABRAL, grande fiador das práticas corruptas tratadas nestes autos, no 

âmbito de suas atribuições, muito embora não tenha papel de relevância 

como os demais condenados. MIGUEL ISKIN era um dos principais 

empresários da área da saúde, com atuação de longa data,  ao menos 

desde a década de 90, e com absoluto domínio sobre o mercado de 
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próteses e equipamentos médicos no Estado do Rio de Janeiro, incluindo 

o INTO, maior hospital de ortopedia do pa ís. Trata-se de empresário 

experiente, tendo absoluto poder de discernimento quanto à i licitude das 

condutas de corrupção ativa que praticou em benefício  do então 

Governador SÉRGIO CABRAL e dos agentes públicos SÉRGIO CORTES 

e CESAR ROMERO, respectivamente Secret ário e Subsecretário de 

Saúde, razão pela qual a sua culpabilidade  deve ser valorada 

negativamente. Ao analisar sua conduta social ,  constato que o contexto 

dos fatos aponta para a absoluta falta de apre ço por regras éticas e 

morais por parte do réu. Ademais, este possui excelente qualificação, 

possuindo discernimento bem acima do cidadão médio. Tinha plenas 

condições de perceber a gravidade  de suas condutas, assim como recusar 

o seu envolvimento em tais práticas il ícitas. Não obstante, usou sua 

formação e conhecimento para produzir males sociais , devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis, pois revelam tratar -se de pessoa gananciosa, cuja ânsia pela 

obtenção de dinheiro o faz desprezar o dano social  causado não apenas a 

alguns, mas a centenas de milhares de pessoas carentes dos serviços 

públicos de saúde. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, seja pelo dano que causa à população mais carente,  

que demanda pela prestação dos serviços de saúde pública, em razão dos 

altos valores oferecidos e pagos em espécie a fun cionários públicos dos 

mais altos escalões, da ordem de USD 2.451.742,12 (dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e  dois dólares e 

doze centavos), conforme apurado nos autos da Operação Fatura Exposta .  

Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao longo do tempo, o  

réu fez uso de interpostas pessoas jurídicas, tanto no Brasil como no 

exterior, de modo a mascarar o seu domínio sob o mercado da saúde 

pública do Estado e dificultar a identificação dos pagamentos ilícitos. 
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Negativas são as consequências  dos crimes, pois apesar de não poderem 

ser precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o Estado 

do Rio de Janeiro e para a população fluminense, gerando absoluta 

descrença nas instituições públicas estaduais,  inve stimentos  

possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas ou exageradas,  

desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos.  

Finalmente, o comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de 

Janeiro,  não interferem nesta dosim etria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) circunstâncias 

judiciais,  fixo para cada um dos crimes de corrupção passiva 

descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena-base severamente majorada, 

de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 252 (duze ntos e 

cinquenta e dois) dias -multa .  

 

Agravantes e Atenuante:  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a 

circunstância agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, uma  vez 

que MIGUEL ISKIN detinha posição de comando e ascendência sobre 

diversos outros integrantes do núcleo privado da organização criminosa, 

incluindo GUSTAVO ESTELLITA, seu sócio, braço direito e operador 

financeiro. Portanto, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto),  

alcançando a pena intermediária para cada um dos crimes descritos 

de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 294 

(duzentos e noventa e quatro) dias-multa .  

 

Não há que se falar em atenuantes no presente caso.  
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- Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem dife rentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 1/6 (um sexto), uma só 

das penas para torná-las unificadas em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses 

e 3 (três) dias de reclusão e 343 (trezentos e quarenta e três ) dias-

multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo  vigente à época do 

último delito considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena 

definit iva, diante da ausência de causa de  aumento ou diminuição.  

 

b. Pelo crime de Lavagem de Ativos –Art. 1º, V e VII,  

c/c, §4º, da Lei 9.613/98 na forma do art. 71,  todos do Código 

Penal–  02 crimes em continuidade delitiva –  Conjunto de Fatos 02  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado MIGUEL SKIN foi um importante articulador e 

beneficiário dos esquemas ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO 

CABRAL, grande fiador das práticas corruptas tratadas nestes autos, no 

âmbito de suas atribuições, muito embora não tenha papel de relevância 

como os demais condenados. MIGUEL ISKIN era um dos principais 

empresários da área da saúde, com atuação de longa data,  ao menos 

desde a década de 90, e com absoluto domínio sobre o mercado de 

próteses e equipamentos médicos no Estado do Rio de Janeiro, inclu indo 

o INTO, maior hospital de ortopedia do pa ís. Trata-se de empresário 

JFRJ
Fls 3496

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

100 

experiente, tendo absoluto poder de discernimento quanto à i licitude das 

condutas de corrupção ativa que praticou em benefício  do então 

Governador SÉRGIO CABRAL e dos agentes públicos  SÉRGIO CORTES 

e CESAR ROMERO, respectivamente Secret ário e Subsecretário de 

Saúde, razão pela qual a sua culpabilidade  deve ser valorada 

negativamente. Ao analisar sua conduta social ,  constato que o contexto 

dos fatos aponta para a absoluta falta de apre ço por regras éticas e 

morais por parte do réu. Ademais, este possui excelente qualificação, 

possuindo discernimento bem acima do cidadão médio. Tinha plenas 

condições de perceber a gravidade de suas condutas, assim como recusar 

o seu envolvimento em tais p ráticas il ícitas. Não obstante, usou sua 

formação e conhecimento para produzir males sociais. Devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis, pois revelam tratar -se de pessoa gananciosa, cuja ânsia pela 

obtenção de dinheiro o faz desprezar o dano social  causado não apenas a 

alguns, mas a centenas de milhares de pessoas carente s dos serviços 

públicos de saúde. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, seja pelo dano que causa à população mais carente,  

que demanda pela prestação dos serviços de saúde pública, em razão dos 

altos valores oferecidos e pagos em espécie a funcionários públicos dos 

mais altos escalões, da ordem de USD 2.451.742,12 (dois milhões, 

quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e  dois dólares e 

doze centavos), conforme apurado nos autos da Operação Fatura Exposta .  

Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao longo do tempo, o  

réu fez uso de interpostas pessoas jurídicas, tanto no Brasil como no 

exterior, de modo a mascarar o seu domínio sob o mercado da saúde 

pública do Estado e dificultar a identificação dos pagamen tos ilícitos. 

Negativas são as consequências  dos crimes, pois apesar de não poderem 

ser precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o Estado 
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do Rio de Janeiro e para a população fluminense, gerando absoluta 

descrença nas instituições públicas  estaduais,  investimentos  

possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas ou exageradas,  

desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos.  

Finalmente, o comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de 

Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para cada um dos crimes  de corrupção 

passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena -base severamente 

majorada, de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 110 

(cento e dez) dias-multa .  

 

Agravantes e Atenuante:  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a 

circunstância agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, uma  

vez que MIGUEL ISKIN detinha posição de comando e ascendência 

sobre diversos outros integrantes do núcleo privado da organização 

criminosa, incluindo GUSTAVO ESTELLITA, seu sócio, braço direito 

e operador financeiro. Portanto, aumento a pena-base em 1/6 (um 

sexto), alcançando a pena intermediária para cada um dos crimes 

descritos de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa .  

 

Não há que se falar em atenuantes no presente caso.  

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

JFRJ
Fls 3498

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

102 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes ent re si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná -las unificadas em 9 (nove) 

anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 149 

(cento e quarenta e nove) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu.  

 

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 de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa .  

 

Concurso Material  

 

Entre os crimes de corrupção ativa e de lavagem de ativos  

há concurso material  (artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as  

penas somadas chegam a  24 (vinte e quatro) anos, 7 (sete) meses e 23 

(vinte e três) dias de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) 

dias multa,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo vigente à época 

do último delito, que reputo definitivas para MIGUEL SKIN . 

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena 

será o fechado.  
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À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) ou a 

suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao condenado o direito de reco rrer em liberdade 

desta sentença, mantidas as medidas cautelares determinadas em superior 

instância pelos fundamentos já expostos.  

 

 

2) GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA  

 

a. Pelo crime de Corrupção Ativa –  Art. 333, na forma 

dos Arts. 29 e 71, todos do Código Penal –  02 crimes em continuidade 

delitiva –  Conjunto de Fatos 01.  

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

O condenado GUSTAVO ESTELLITA, assim como seu sócio 

Miguel Skin, foi um importante articulador e beneficiário dos  esquemas 

ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das 

práticas corruptas tratadas nestes autos,  no âmbito de suas atribuições,  

muito embora não tenha papel de relevância como os demais condenados. 

GUSTAVO ESTELLITA era um dos principais empresários da área da 

saúde, com atuação de longa data, ao menos desde a d écada de 90, e com 

absoluto domínio sobre o mercado de pr óteses e equipamentos médicos 

no Estado do Rio de Janeiro, incluindo o INTO, maior hospital  de 

ortopedia do país. Trata-se de empresário experiente, tendo absoluto 

poder de discernimento quanto a ilicitude das condutas de corrupção 

ativa que praticou em beneficio do então Governador SÉRGIO CABRAL 
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e dos agentes públicos SÉRGIO CORTES e CESAR ROMERO, 

respectivamente Secretário e Subsecretário de Saúde, razão pela qual a 

sua culpabilidade  deve ser valorada negativamente. Ao analisar sua 

conduta social ,  constato que o contexto dos fatos aponta para a absoluta 

falta de apreço por regras éticas e morais por parte do réu. Ademais, este 

possui excelente qualificação, possuindo discernimento bem acima do 

cidadão médio. Tinha plenas condições de perceber a gravidade de suas 

condutas, assim como recusar o seu envolvimento em tais práticas 

ilícitas . Não obstante, usou sua formação e conh ecimento para produzir 

males sociais,  devendo ser valorada negativamente. Seus antecedentes 

não interferem na dosimetria. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. Os motivos  que 

levaram à prática criminosa são  reprováveis, pois revelam tratar -se de 

pessoa gananciosa. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, em razão dos altos valores oferecidos e pagos em 

espécie a funcionários públicos dos mais altos escalões, da ordem de 

USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, 

setecentos e quarenta e  dois dólares e doze centavos). Ademais, para o 

sucesso da empreitada criminosa ao longo do tempo, o réu fez uso de 

interpostas pessoas jurídicas , tanto no Brasil como no exterio r, de modo 

a mascarar o seu domínio sob o mercado da saúde pública do E stado e 

dificultar a identificação dos pagamentos ilícitos. Some-se a isso o fato  

de GUSTAVO ESTELLITA ter continuado a financiar a organização 

criminosa mesmo após a saída formal de SÉRGIO CABRAL do governo 

(até 2016) demonstrando o compromisso pactuado entre os integrantes do 

grupo criminoso. Negativas são as consequências  dos crimes, pois 

apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente 

nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, 

gerando absoluta descrença nas instituições públicas estaduais,  

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas 

ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os  
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cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e 

Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para cada um dos crimes de corrupção 

passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena-base severamente 

majorada, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias–multa .  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a 

pena para o crime descrito 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias–multa. 

 

- Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná -las unificadas em 9 (nove) 

anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 294 (duzentos e 

noventa e quatro) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário 

mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de 

causa de diminuição.  
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b.  Pelo crime de Lavagem de Ativos –  Art. 1º,  V e VII, 

c/c, §4º, da Lei 9.613/98 na forma do Artigo  71, todos do Código 

Penal –  02 crimes em continuidade delitiva –  Conjunto de Fatos 02  

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

O condenado GUSTAVO ESTELLITA, assim como seu sócio 

Miguel Skin, foi um importante articulador e beneficiário dos esquemas 

ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das 

práticas corruptas tratadas nestes autos,  no âmbito de suas atribuições,  

muito embora não tenha papel de relevância como os demais condenados. 

GUSTAVO ESTELLITA era um dos principais empresários da área da 

saúde, com atuação de longa data, ao menos desde a d écada de 90, e com 

absoluto domínio sobre o mercado de pr óteses e equipamentos médicos 

no Estado do Rio de Janeiro, incluindo o INTO, maior hospital  de 

ortopedia do país. Trata-se de empresário experiente, tendo absoluto 

poder de discernimento quanto a ilicitude das condutas de corrupção 

ativa que praticou em benefício do então Governador  SÉRGIO CABRAL 

e dos agentes públicos SÉRGIO CORTES e CESAR ROMERO, 

respectivamente Secretário e Subsecretário de Saúde, razão pela qual a 

sua culpabilidade  deve ser valorada negativamente. Ao analisar sua 

conduta social ,  constato que o contexto dos fatos aponta para a absoluta 

falta de apreço por regras éticas e morais por parte do réu. Ademais, este 

possui excelente qualificação, possuindo discernimento bem acima do 

cidadão médio. Tinha plenas condições de perceber a gravidade de suas 

condutas, assim como recusar o seu envolvimento em tais práticas 

ilícitas. Não obstante, usou sua formação e conhecimento para produzir 

males sociais. Devendo ser valorada negativamente. Seus antecedentes 

não interferem na dosimetria. Não há relatórios psicossociais a 
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autorizarem a negativação da personalidade do agente. Os motivos  que 

levaram à prática criminosa são reprováveis, pois revelam tratar -se de 

pessoa gananciosa. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, em razão dos altos valores oferecidos  e pagos em 

espécie a funcionários públicos dos mais altos escalões, da ordem de 

USD 2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, 

setecentos e quarenta e  dois dólares e doze centavos). Ademais, para o 

sucesso da empreitada criminosa ao lo ngo do tempo, o réu fez uso de 

interpostas pessoas jurídicas, tanto no Brasil como no exterior, de modo 

a mascarar o seu domínio sob o mercado da saúde pública do Estado e 

dificultar a identifica ção dos pagamentos ilícitos. Some -se a isso o fato 

de GUSTAVO ESTELLITA ter continuado a financiar a organização 

criminosa mesmo após a saída formal de SÉRGIO CABRAL do governo 

(até 2016) demonstrando o compromisso pactuado entre os integrantes do 

grupo criminoso. Negativas são as consequências  dos crimes, pois 

apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente 

nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, 

gerando absoluta descrença nas instituições públicas estaduais,  

investimentos possivelmente desnecessários, aquisiçõe s superfaturadas 

ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os  

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e 

Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (ci nco) 

circunstâncias judiciais, fixo para cada um dos crimes  de corrupção 

passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena -base severamente 

majorada, de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 110 

(cento e dez) dias-multa .  

 

 

 

JFRJ
Fls 3504

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

108 

Agravantes e Atenuantes :  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a 

pena para o crime descrito 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 110 (cento e dez) dias-multa.  

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná -las unificadas em 8 (oito) 

anos,  6 (seis) meses e 20 (vinte) dias  de reclusão e 170 (cento e 

setenta) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo  

vigente à época do último delito considerando a si tuação econômica do 

réu.  

 

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 de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e 

seis) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa .  
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Concurso Material  

 

Entre os crimes de corrupção ativa e de lavagem de ativos  

há concurso material  (artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as  

penas somadas chegam a  21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 16 

(dezesseis) dias de reclusão e 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) 

dias multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo vigente à época 

do último delito, que reputo definitivas para GUSTAVO ESTELLITA. 

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alíne a “c” e parágrafo 

3º, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena 

será o fechado.  

 

À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) ou a 

suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade  

desta sentença, mantidas as medidas cautelares determinadas em superior 

instância pelos fundamentos já expostos.  

 

 

3. SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 

 

a.  Pelo crime de Corrupção Passiva –  Art. 317 c/c art.  

327, §2º, na forma dos Arts. 29 e 71, todos  do Código Penal  –  02 

crimes em continuidade delitiva –  Conjunto de Fatos 01.  
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Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

A culpabilidade  do condenado SÉRGIO CÔRTES deve ser  

valorada de modo extremamente negativo. Isso porque, ao tempo do 

crime, SÉRGIO CÔRTES, médico ortopedista de carreira,  Secretário 

Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, mostrava-se para a população 

como “gestor implacável” enquanto se vali a da posição de poder 

alcançada para exponenciar os ganhos ilícitos da organização criminosa. 

Ao analisar sua conduta social ,  constato como Secretário Estadual de 

Saúde em um dos estados com maior desigualdade social do pa ís. E, 

mesmo totalmente consciente  dessa realidade e com poderes para alterar 

para melhor a vida da população, optou por agir contra a moralidade e o 

patrimônio públicos, devendo ser valorada negativamente. Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do agente. A 

instrução revelou que os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis na medida em que esse réu agiu imbuído de ambição 

desmedida muito embora já possuísse situação econômica acima da 

média. As circunstâncias  em que se deram as práticas il íci tas, além das 

altas cifras envolvidas, por vezes negociadas na sede do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro,  são perturbadoras e também revelam desprezo 

pelas instituições públicas. Além disso, no caso con creto, restou 

demonstrado o pagamento ilícito da exorbitante quantia de USD 

2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,  

setecentos e quarenta e  dois dólares e doze centavos) , o que revela a 

gravidade das condutas.  As consequências  do crime, por sua vez, apesar 

de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente 

nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, 

gerando absoluta descrença nas instituições públicas estaduais,  

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas 
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ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os  

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e 

Estado do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria. Assim, 

considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais extremamente negativas 

ao condenado, fixo para o crime descrito a pena -base altamente 

majorada, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 110 (cento 

e d) dias-multa .  

 

Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, III,  “d” do CP (confissão espontânea),  

no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 6 

(seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 91 (noventa e um) 

dias-multa.  

 

Não há que se falar na aplicação da atenuante genérica 

prevista nos artigo 65, inc. III,  "b" do Código Penal, tendo em vista que 

o condenado não procurou, por sua espontânea vontade, minorar as 

consequências do ato delitivo, pois apenas quando na imin ência de uma 

provável condenação procedeu à repatriação dos valores ocultos no 

exterior, circunstância que descaracteriza o arrependimento posterior e a 

atenuante contida no art. 65, III,  b, do CP.  

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante  mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individual izadoras que os tornem 
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diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná -las unificadas em 7 (sete) 

anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) 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.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de p ena prevista 

no parágrafo 2º do art. 327 do Código Penal  (1/3), pelo fato de este réu 

exercer cargo em comissão de Secretário de Estado na administração 

pública estadual, determino a pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 1 

(um) dia de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa  para 

cada um dos crimes.  

 

 

b.  Pelo crime de Lavagem de Capitais –  Art. 1º, V e VII,  

c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c  artigo 71 do Código Penal –  Conjunto de 

Fatos 02 e 03. 

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Cód igo 

Penal.  

 

A culpabilidade  do condenado SÉRGIO CÔRTES deve ser  

valorada de modo extremamente negativo. Isso porque, ao tempo do 

crime, SÉRGIO CÔRTES, médico ortopedista de carreira,  Secretário 

Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, mostrava-se para a população 

como “gestor implacável” enquanto se valia da posição de poder 

alcançada para exponenciar os ganhos ilícitos da organização criminosa. 

Ao analisar sua conduta social ,  constato como Secretário Estadual de 

JFRJ
Fls 3509

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

113 

Saúde em um dos estados com maior desigualdad e social do país. E, 

mesmo totalmente consciente dessa realidade e com poderes para alterar 

para melhor a vida da população, optou por agir contra a moralidade e o 

patrimônio públicos, devendo ser valorada negativamente. Seus 

antecedentes não interferem na  dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do agente. A 

instrução revelou que os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis na medida em que esse réu agiu imbuído de ambição 

desmedida muito embora já possuísse situação econômica acima da 

média. As circunstâncias  em que se deram as práticas il íci tas, além das 

altas cifras envolvidas, por vezes negociadas na sede do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro,  são perturbadoras e também revelam desprezo 

pelas instituições públicas. Além disso, no caso concreto, restou 

demonstrado o pagamento ilícito da exorbitante quantia de USD 

2.451.742,12 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,  

setecentos e quarenta e  dois dólares e doze centavos) , o que revela a 

gravidade das condutas.  As consequências  do crime, por sua vez, apesar 

de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente 

nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, 

gerando absoluta descrença nas instituições públ icas estaduais,  

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas 

ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os  

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e 

Estado do Rio de Janeiro,  não in terferem nesta dosimetria. Assim, 

considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais extremamente negativas 

ao condenado, fixo para cada um dos crimes descritos nos Conjuntos de 

Fatos 02 e 03 a pena-base altamente majorada, em 7 (sete) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circun stância 

atenuante prevista no artigo 65, III,  “d” do CP (confissão espontânea),  

no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 6 

(seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 91 (noventa e um) 

dias-multa.  

 

Não há que se falar na aplicação da atenuante genérica 

prevista nos artigo 65, inc. III,  "b" do Código Penal, tendo em vista que 

o condenado não procurou, por sua espontânea vontade, minorar as 

consequências do ato delitivo, pois apenas quando na iminência de uma 

provável condenação procedeu à repatriação dos valores ocultos no 

exterior, circunstância que descaracteriza o arrependimento posterior e a 

atenuante contida no art. 65, III,  b, do CP.  

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (4 vezes), aumento em 

1/4 (um quarto), uma só das penas para torná -las unificadas em 7 

(sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 113 (cento 

e treze) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo  

vigente à época do último delito considerando a si tuação econômica do 

réu.  
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Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (cometidos por intermédio de 

organização criminosa),  aumento em 1/3 a pena intermediária,  

alcançando a pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de 

reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa .  

 

Diante da circunstância de haver o condenado SÉRGIO 

CÔRTES promovido a repatriação do valor de R$ 14.293.125,89 

(quatorze milhões, duzentos e noventa e três mil , cento e vinte e cinco 

reais e oitenta e nove centavos) e de haver, em seu reinterrogatório, 

indicado a participação de mais 12 (doze) personagens não citados pela 

Denúncia, aplico a causa de diminuição de pena prescrita pelo § 5º do 

art igo 1º da lei 9.613/98, no patamar de 2/3 (dois terços), alcançando a 

pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.  

 

c.  Pelo crime de Evasão de divisas: Art.  22, parágrafo 

único, segunda parte, da Lei 7.492/86 –  Conjunto de fatos 04 

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

A culpabilidade  do condenado SÉRGIO CÔRTES deve ser  

valorada de modo extremamente negativo. Isso porque, ao tempo do 

crime, SÉRGIO CÔRTES, médico ortopedista de carreira,  Secretário 

Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, mostrava-se para a população 

como “gestor implacável” enquanto se valia da posição de poder 

alcançada para exponenciar os ganhos ilícitos da organização criminosa. 

Ao analisar sua conduta social ,  constato como Secretário Estadual de 
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Saúde em um dos estados com maior desigualdade social do pa ís. E, 

mesmo totalmente consciente dessa realidade e com poderes para alterar 

para melhor a vida da população, optou por agir contra a moralidade e o 

patrimônio públicos, devendo ser valorada negativamente. Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do agente. A 

instrução revelou que os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis na medida em que esse réu agiu imbuído de ambição 

desmedida muito embora já possuísse situação econômica acima da  

média. As circunstâncias  em que se deram as práticas il íci tas, além das 

altas cifras envolvidas, por vezes negociadas na sede do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro,  são perturbadoras e também revelam desprezo 

pelas instituições públicas. Além disso, no caso concreto, restou 

demonstrado o pagamento ilícito da exorbitante quantia de USD 

4.366.533,89 (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil,  quinhentos 

e trinta e três dólares e oitenta e nove centavos) , o que revela a 

gravidade das condutas.  As consequências  do crime, por sua vez, apesar 

de não poderem ser precisamente calculadas, foram extremamente 

nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a população fluminense, 

gerando absoluta descrença nas instituições públicas estaduais,  

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas 

ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, grande prejuízo para os  

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e 

Estado do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria. Assim,  

considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais extremamente negativas 

ao condenado, fixo para o crime descrito a pena -base altamente 

majorada, em 4 (quatro) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-

multa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, III,  “d” do CP (confissão espontânea),  

no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária de 3 

(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 91 (noventa e um) dias-

multa.  

 

Não há que se falar na aplicação da atenuante genérica 

prevista nos artigo 65, inc. III,  "b" do Código Penal, tendo em vista q ue 

o condenado não procurou, por sua espontânea vontade, minorar as 

consequências do ato delitivo, pois apenas quando na iminência de uma 

provável condenação procedeu à repatriação dos valores ocultos no 

exterior, circunstância que descaracteriza o arrepen dimento posterior e a 

atenuante contida no art. 65, III,  b, do CP.  

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem  havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações contin uadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná -las unificadas em 3 (três) 

anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 106 dias-multa ,  

ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo  vigente à época do último 

delito considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena 

definit iva, diante da ausência de causa de diminuição.  
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Concurso Material  

 

Entre os crimes de corrupção passiva, lavagem de ativos e 

evasão de divisas  há concurso material (artigo 69 do Código Penal),  

motivo pelo qual as penas somadas chegam a  16 (dezesseis) anos, 9 

(nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 297 (duzentos e noventa 

e sete) dias multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo vigente 

à época do último delito,  que reputo definitivas para SÉRGIO 

CÔRTES. 

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena 

será o fechado.  

 

À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) ou a 

suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade  

desta sentença, mantidas as medidas cautelares determinadas em superior 

instância pelos fundamentos já expostos.  

 

4. VERÔNICA FERNANDES VIANNA 

 

a.  Pelo crime de Lavagem de Capitais –  Art. 1º,  V e VII,  

c/c §4º da Lei 9.613/98 c/c  artigo 71 do Código Penal  –  Conjunto de 

Fatos 02 e 03. 
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Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

A condenada VERÔNICA VIANNA era,  ao tempo do crime, 

médica cirurgiã bem sucedida e esposa do então  Secretário Estadual de 

Saúde e ex-Diretor do INTO SÉRGIO CÔRTES. Embora possua renda em 

muito superior à média nacional, beneficiou -se diretamente com as  

muitas práticas criminosas reveladas nestes autos. Ao lado de seu 

marido, ora apenado, realizava comumente gastos em bens de luxo com 

recursos oriundos da vantagem indevida  auferida por SÉRGIO CÔRTES. 

No entanto, esta apenada teve atuação lateral , e sua tarefa era mais de 

auxílio, acessória. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da 

mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a  

autorizarem a negativação da personalidade d a agente. As circunstâncias 

em que se deram as práti cas ilícitas, além das altas cifras envolvidas, por 

vezes negociadas na sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro,  são 

perturbadoras e também revelam desprezo pelas instituições públicas.  

Além disso, no caso concreto, restou demonstrado o pagamento ilíci to da 

exorbitante quantia  USD 2.852.691,24 (dois milhões, oitocentos e 

cinquenta e dois mil , seiscentos e noventa e um dól ares e vinte e quatro 

centavos), o que revela a gravidade das condutas.  As consequências do 

crime, por sua vez, apesar de não poderem  ser precisamente calculadas,  

foram extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais,  investimentos possivelmente desnecessários,  

aquisições superfaturadas ou exageradas,  desperdício, e,  por conseguinte,  

grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o comportamento 

dos lesados, União e Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta 

dosimetria. Assim, considerando as referidas circunstâncias judiciais,  

fixo para cada um dos crimes descritos (Conjunto de Fatos 02 e 03)  a 

pena-base  em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa .                           
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Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a 

pena para o crime descrito 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa.  

 

 

Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos di tames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto,  penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (4 vezes), aumento em 

1/4 (um quarto), uma só das penas para torná -las unificadas em 3 

(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ,  ao 

valor unitário de 1 (um) salário  mínimo vigente à época do último 

delito considerando a si tuação econômica do réu.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.613/1998 (cometidos por intermédio de 

organização criminosa),  aumento em 1/3 a pena intermediária,  

alcançando a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-

multa .  

 

JFRJ
Fls 3517

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 80217841-297-0-3398-126-511363 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

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 

 
 

121 

Diante da circunstância de haver o condenado SÉRGIO 

CÔRTES promovido a repatriação do valor de R$ 14.293.125,89 

(quatorze milhões, duzentos e noventa e três mil , cento e vinte e cinco 

reais e oitenta e nove centavos) e de haver, em seu reinterrogatório, 

indicado a participação de mais 12 (doze) personagens não citados pela 

Denúncia,  aplico à condenada VERÔNICA VIANNA a causa de 

diminuição de pena prescri ta pelo § 5º do art igo 1º da lei 9.613/98, no 

patamar de 2/3 (dois terços), alcançando a pena intermediária de 1 (um) 

ano 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-

multa.  

 

b .  Pelo crime de Evasão de divisas: Art.  22, parágrafo 

único, segunda parte, da Lei 7.492/86 –  Conjunto de fatos 04 

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal.  

 

A condenada VERÔNICA VIANNA era,  ao tempo do crime, 

médica cirurgiã bem sucedida e esposa do então  Secretário Estadual de 

Saúde e ex-Diretor do INTO SÉRGIO CÔRTES. Embora possua renda em 

muito superior à média nacional, beneficiou -se diretamente com as  

muitas práticas criminosas reveladas nestes autos. Ao lado de seu 

marido, ora apenado, realizava comumente gastos em bens de luxo com 

recursos oriundos da vantagem indevida  auferida por SÉRGIO CÔRTES. 

No entanto, esta apenada teve atuação lateral , e sua tarefa era mais de 

auxílio, acessória. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da 

mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a  

autorizarem a negativação da personalidade d a agente. As circunstâncias 

em que se deram as práticas ilícitas, além das altas cifras envolvidas, por 

vezes negociadas na sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro,  s ão 

perturbadoras e também revelam desprezo pelas instituições públicas.  
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Além disso, no caso concreto, restou demonstrado o pagamento ilícito da 

exorbitante quantia de USD 4.366.533,89 (quatro milhões, trezentos e 

sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e três dólares e oitenta e nove 

centavos), o que revela a gravidade das condutas.  As consequências do 

crime, por sua vez, apesar de não poderem ser precisamente calculadas,  

foram extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais,  investimentos possivelmente desnecessários,  

aquisições superfaturadas ou exageradas,  desperdício, e,  por conseguinte,  

grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o comportament o 

dos lesados, União e Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta 

dosimetria. Assim, considerando as referidas circunstâncias judiciais,  

fixo para o crime descrito a pena -base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa .        

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária a 

pena para o crime descrito 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa.  

 

Causas de aumento e diminuição  

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa ,  ao valor unitário de 1(um) salário mínimo vigente à época do 

último deli to considerando a situação econômica do réu, pena que torno 

definit iva.  
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Crime continuado:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (2 vezes), aumento em 

1/6 (um sexto), uma só das penas para torná-las unificadas em 2 (dois) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena definitiva,  

diante da ausência de causa de diminuição.  

 

Concurso Material  

 

Entre os crimes de corrupção passiva, lavagem de ativos e 

evasão de divisas  há concurso material (artigo 69 do Código Penal),  

motivo pelo qual as penas somadas chegam a  4 (quatro) anos e 5 

(cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa ,  ao valor unitário 

de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do último deli to, que reputo 

definit ivas para VERÔNICA FERNANDES VIANNA.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena 

será o aberto.  
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IV. COMINAÇÕES RELATIVAS A TODOS  

 

Com o trânsito em julgado das condenações ora impostas:  

 

(a) Inscrevam-se os nomes dos condenados no rol dos  

culpados;  

(b) Expeçam-se guias e documentação executória, se  

necessário com correlatos mandados de prisão, devendo ser observada  

eventual detração a que façam jus, como acima indicado;  

(c) Informem-se os TREs dos Estados de residência dos  

condenados, para os fins do art . 15,  III,  da CR/88;  

(d) Informem-se os órgãos de segurança pública, com fins  de 

registro de antecedentes criminais.  

 

 

V. EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

 

a) PERDIMENTO DO PRODUTO E PROVEITO DOS 

CRIMES .  

Considerando-se as condenações aqui decretadas, DECRETO 

o perdimento dos valores repatriados pelos condenados SÉRGIO 

CÔRTES e VERÔNICA VIANNA, nos termo do art. 91. §§ 1º e 2º do CP , 

conforme requerido pelo Ministério  Público Federal, até o limite 

requerido pela acusação, a saber, o valor  de R$ 14.293.125,89 (quatorze 

milhões,  duzentos e noventa e três mil ,  cento e vinte e cinco  reais e 

oitenta e nove centavos Fls.  1888/1889, autos 0503211-

22.2017.4.02.5101).  

 

b) ARBITRAMENTO DO DANO MÍNIMO 

INDENIZÁVEL (ART. 387, CAPUT, IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL):  
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Em atenção ao requerimento ministerial, formulado na 

denúncia, pelo arbitramento cumulativo do dano mínimo, com base no 

art . 387, caput e IV, do CPP, no valor correspondente ao dobro dos 

valores lavados e recebidos a título de propina por cada um dos 

denunciados, para reparação dos danos morais e materiais causados pela 

infração, estabeleço como valor mínimo o equivalente ao exato valor 

dano causado. Entendo não  ser o caso de acolher o pleito ministerial no 

valor equivalente ao dobro do dano, haja  vista tratar-se de quantum 

mínimo a ser fixado pelo juízo penal,  denotando o dispositivo  legal 

citado que ao julgador incumbe estabelecer um ponto de partida e não 

perquirir acerca de um montante ideal para fins indenizatórios, em se 

tratando de matéria afeta à discussão complementar no âmbito civil .  

 

Saliente-se que, em ambas as situações tratadas acima, ou 

seja, tanto no tocante ao perdimento de bens para reparação do dano 

quanto em relação ao arbitramento do valor mínimo indenizatório, deve 

se ter em mente o escopo de evitar-se o enriquecimento ilícito do agente 

criminoso, assim como o de desarticular  organizações criminosas e seus 

integrantes, que se sustentam e facilmente se  desenvolvem e atuam na 

medida dos valores que angariam e movimentam, até mesmo  em terri tório 

estrangeiro.  

 

Portanto, fixo como valor mínimo de indenização o valor 

exato do dano causado, a saber, o valor de USD 2.451.742,12 (dois 

milhões,  quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e  dois 

dólares e doze centavos), de form a solidária entre os condenados  pela 

prática do crime previsto no art . 317, c/c art . 327, §2º, na forma dos 

Arts. 29 e 71, todos do Código Penal  e art. 333, na forma dos Arts. 29 e 

71, todos do Código Penal, e para os condenados  SÉRGIO CÔRTES e 
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VERÔNICA VIANNA, o perdimento limitar-se-á ao montante objeto do 

crime previsto no art . 1º  da Lei 9613/98. 

 

Fls. 3389/3390 –  INDEFIRO ,  por ora, o requerido, tendo  em 

vista que não consta dos autos informação de instauração de  incidente de 

rescisão do acordo de colaboração relacionado a CESAR ROMERO. 

 

Caso as partes demonstrem falta de interesse na apresentação 

de recursos, certifique- se imediatamente o trânsito em julgado.  

 

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.  

 

Publique-se. Registre-se. Intimem- se, respeitadas as  

prerrogativas funcionais do Ministério Público e, quanto às DD. De fesas, 

dado que conduzidas por Patronos Consti tuídos, a intimação se dará por 

publicação (art . 370, §1º, do CPP); os réus deverão ser pessoalmente 

intimados (art.  392, I,  do CPP).  

 

Traslade-se cópia deste ato sentencial a todos os autos em 

que contempladas medidas cautelares pertinentes à presente demanda.  

Rio de Janeiro/RJ, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

(assinado eletronicamente)  

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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