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Processo nº 0021748-89.2018.4.02.5101 (2018.51.01.021748-6)  

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Réu: ALEXANDRE PINTO DA SILVA E OUTROS  

 

CONCLUSÃO  

Nesta  dat a ,  faço  es tes  au tos  con clusos  

a(o)  MM ( a ) .  Ju i z(a)  d a   7 ª  Vara  Federal  Cr imin al /RJ.  

Rio  de Jan ei ro /RJ,  10  de d ezemb ro  de 2019  

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL  

Diretor(a)  de Secretaria  

 

 

SENTENÇA  

 

 

I.  RELATÓRIO  

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL  em desfavor de ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA, CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, RUI ALVES 

MARGARIDO, EDER PARREIRA VILELA, WANDERLEY TAVARES 

DA SILVA, EDUARDO FAGUNDES CARVALHO, ALZAMIR DE 

FREITAS ARAUJO, MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA, RAPHAEL LIMA ROIG ,  qualificados na 

denúncia,  atribuindo-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos e 

respectivas imputações:  

 

“No período compreendido entre novembro de 2014 e 

o primeiro semestre de 2016, ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA, de modo consciente e voluntário,  em 

razão da condição de Secretário Municipal de Obras 
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da Prefeitura do Rio de Janeiro, solicitou e a ceitou 

promessa de vantagem indevida correspondente a 4% 

(quatro por cento) do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do 

Rio de Janeiro, para a execução de serviços técnicos 

de monitorização dos contratos de obras e servi ços 

relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, bem como recebeu efetivamente, em 

unidade de desígnios com VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA, em 5 oportunidades,  em razão da função 

pública exercida, vantagem indevida de ao menos R$ 

319.700,00 (trezentos  e dezenove mil  e setecentos 

reais)2 das empresas DYNATEST ENGENHARIA 

LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA 

LTDA, que compunham o consórcio DYNATEST-

TCDI, para exercer o seu cargo com especial atenção 

aos interesses privados das empresas que compunham 

o consórcio (Corrupção Passiva/Art. 317 do CP –  

Conjunto de Fatos 01).  

 

Por sua vez,  os representantes da empresa 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como os 

colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 

RAPHAEL LIMA ROIG, de forma livre e consciente e 

em unidade de desígnios, no período compreendido 

entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2016, ofereceram e  prometeram vantagem indevida 
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ao ex-Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA correspondente a 4% (quatro por 

cento) do valor do contrato celebrado entre o 

Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro, para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, e pagaram, em razão de tal ajuste,  

em 5 oportunidades, ao menos R$ 319.700,00 a 

VAGNER DE CASTRO PEREIRA em benefício de 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, para determiná-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício,  com 

infração de deveres funcionais.  (Corrupção 

Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de Fatos 02).  

 

No período compreendido entre novembro de 2014 e 

o primeiro semestre de 2017, EDUARDO FAGUNDE S 

DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, de modo consciente e voluntário e em 

unidade de desígnios,  em razão da condição de 

fiscais do contrato de execução de serviços técnicos 

de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, solicitaram e aceitaram promessa de 

vantagem indevida correspondente a 4,5% (quatro e 

meio por cento) do valor do contrato citado, sendo 

1,5% (um e meio por cento) para cada um, bem como 

receberam, em razão da função pública exercida, em 

10 oportunidades, vantagem indevida total de pelo 

menos R$ 725.446,80 (setecentos e vinte e cinco mil , 
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quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos), sendo a parcela recebida por cada um 

deles correspondente a pelo menos R$ 241.815,60 

(Duzentos e quarenta e um mil,  oitocentos e quinze 

reais e sessenta centavos), das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio 

DYNATEST-TCDI, para exercer  o seu cargo com 

especial  atenção aos interesses privados das 

empresas que compunham o consórcio,  praticando e 

omitindo atos de ofício, com infração de deveres 

funcionais, em decorrência das vantagens recebidas,  

notadamente com relação à atividade de fisca lização 

e controle da execução das atividades inerentes ao 

contrato citado (Corrupção Passiva/Art. 317 § 1º, do 

CP –  Conjunto de Fatos 03).  

 

Por sua vez,  os representantes da empresa 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e  EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como os 

colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 

RAPHAEL LIMA ROIG, de forma livre e consciente e 

em unidade de desígnios, no período compreendido 

entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2017, ofereceram e prometeram vantagem indevida 

dos agentes públicos municipais EDUARDO 

FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 
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MOREIRA CERQUEIRA correspondente a 4,5% 

(quatro e meio por cento) do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o 

Município do Rio de Janeiro, para execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos de 

obras e serviços relacionados à implantação do 

corredor BRT TRANSBRASIL, sendo 1,5% (um e meio 

por cento) para cada um, e pagaram, em razão de tal 

ajuste,  ao menos pelo menos R$ 725.446,80 

(setecentos e vinte e cinco mil , quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos), sendo a 

parcela paga a cada um deles  correspondente a pelo 

menos R$ 241.815,60 (Duzentos e quarenta e um mil ,  

oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), para 

determiná-los a praticar, omitir ou retardar atos de 

ofício,  com infração de deveres funcionais, o que 

efetivamente ocorreu, notadamente com relação à 

atividade de fiscalização e controle da execução das 

atividades inerentes ao contrato citado (Corrupção 

Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  Conjunto de Fatos 

04).  

 

Ao menos entre os anos de 2014 e 2017, VAGNER DE 

CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE 

CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER PARREIRA 

VILELA, RAPHAEL LIMA ROIG, além de CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR, JUAN LUIS BERTRÁN 

BITLLONCH3 e outras pessoas já denunciadas na 

ação penal 0174071-16.2017.4.02.5101, notadamente 
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ALEXANDRE PINTO DA SILVA, EDUARDO 

FAGUNDES CARVALHO e ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO e ainda indivíduos a serem denunciados 

oportunamente ou ainda não identificados,  de modo 

consciente, voluntário, estável e em c omunhão de 

vontades, promoveram, constituíram e integraram, 

pessoalmente, uma organização criminosa, que tinha 

por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa 

e passiva, com desvio de recurso s públicos de 

contratos celebrados executado para execução de 

obras públicas e prestação de serviços por pessoas 

jurídicas contratadas pelo Município do Rio de 

Janeiro para a obtenção de vantagens indevidas por 

agentes públicos e pessoas a eles relacionadas, bem 

como a lavagem dos recursos financeiros auferidos 

desses delitos e crimes contra o sistema financeiro 

nacional (Pertinência a Organização Criminosa/Art.  

2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 –  Fato 05).”  

 

Acompanha a denúncia os documentos de fls.  97/1079 (DOC. 

01 –  Depoimentos prestados por Celso Ramos Júnior ( Histórico e Anexos 

01, 03, 06, 04/10) –  fls . 97/120; DOC. 02 –  Depoimentos prestados por 

Raphael Lima Roig –  fls . 121/133; DOC. 03 –  Termo de Constituição do 

Consórcio Dynatest -TCDI. –  fls. 134/142; DOC. 04 –  Contrato nº 

095/2014 firmado entre Consórcio Dynatest-TCDI e Município do Rio de 

Janeiro.  –  143/152; DOC. 05 –  E-mails com planilhas de custos com os 

lançamentos dos valores de propina localizados nas caixas de e -mail de 

Manoel Reigota e Wanderley Tavares da Silva –  fls . 153/167; DOC. 06 –  

Minuta do contrato de constituição da SCP da RR Alpha com a Dynatest  

–  fls. 168/177; DOC. 07 –  Extrato da conta da RR Alpha com a TED de 

1.000.000,00 –  fls. 177/178; DOC. 08 –  Anotação produzida por Celso 
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Ramos Júnior para ser levada a Ernesto Preussler –  fls.  179/180; DOC. 

09 –  RIF COAF 30680 –  fls.  181/246;  DOC. 10 –  E-mails trocados entre 

Alexandre Pinto e Wanderley Tavares –  fls . 247/256; DOC. 11 –  RIF 

COAF 24274 –  fls. 257/318; DOC. 12 –  Comprovante de pagamento da 

aquisição do imóvel da Odebrecht Realizações por  Alexandre Pinto com 

pagamento de parte dos recursos em dinheiro –  fls . 319/364; DOC. 13 –  

IPEI 20170026 –  fls. 365/416; DOC. 14 –  Denúncia lavagem interna 

Alexandre Pinto –  fls.  417/473; DOC. 15 –  Dossiê Integrado Vagner 

Pereira –  fls . 474/625; DOC. 16 –  Auto de apreensão com cartões 

internacionais de Vagner –  fls. 626/633; DOC. 17 –  Depoimentos dos 

denunciados na Polícia Federal  –  fls.  634/660; DOC. 18 –  E-mails 

relacionados às dificuldades no relacionamento Dynatest com a TCDI –  

fls. 661/687; DOC. 19 –  Relação de pagamentos do Consórcio 

encaminhada pela Prefeitura –  fls . 688/708; DOC. 20 –  Planilhas 

apresentadas por Celso Ramos Júnior (Despesas de Maio e planilha da 

RR Alpha) –  fls . 709/711; DOC. 21 –  E-mail em que Eduardo Fagundes 

pede a contratação da engenheira Beatriz  –  fls.  712/713; DOC. 22 –  IPEI 

RJ20170014 e dossiê integrado de Eduardo Fagundes e esposa –  fls.  

714/882; DOC. 23 –  Auto de Apreensão 390/2017 de Eduardo Fagundes 

na Rio 40 graus –  item 14 –  fls . 883/889; DOC. 24 –  IPEI 20170025 e 

Dossiê Integrado de Alzamir Araújo –  fls. 890/1066; DOC. 25 –  Tabela 

Transações SIMBA de Alzamir com depósitos em dinheiro –  fls .  

1067/1076; DOC. 26 –  Depoimento prestado por Celso Ramos –  fls .  

1077/1079.  

 

A denúncia foi  recebida em 14.03.2018, conforme decisão d e 

fls.  1118/1120.  

 

Aditamento à denúncia juntado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL às fls . 1111/1112.  
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O aditamento à denúncia foi recebido em 28.02.2018, 

conforme decisão de fls.  1080/1096.  

 

Os réus apresentaram resposta à acusação, conforme fls.  

1142/1154 e documentos de fls. 1155/1160 (ALZAMIR DE FREITAS 

ARAUJO), fls. 1170/1180 (RAPHAEL LIMA ROIG), fls.  1181/1222 

(MAURA FERNANDA DE CARVALHO), fls . 1224/1234 (CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR), fls.  1291/1318 (WANDERLEY TAVARES 

DA SILVA), fls.  1557/1558 (ALEXANDRE PINTO DA SILVA), fls.  

1560/1580 (EDUARDO FAGUNDES CARVALHO), fls . 1597/1659 

(EDER PARREIRA VILELA, RUI ALVES MARGARIDO ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA e ERNESTO SIMÕES PREUSSLER).  

 

Folha de Antecedentes Criminais de ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA às fls.  1235/1238  

 

Folha de Antecedentes Criminais de EDER PARREIRA 

VILELA, RUI ALVES MARGARIDO ALEXANDRE PINTO DA SILVA e 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER às fls . 1581/1589  

 

Novo aditamento à denúncia juntado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL às fls . 1937/1938.  

 

A defesa de VAGNER DE CASTRO PEREIRA juntou petição 

às fls. 1941/1942, requerendo a devolução de prazo para resposta à 

acusação.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL juntou petição às fls .  

1943/1944, requerendo a juntada dos anexos 5, 8 e 9 do Acordo de 

Colaboração Premiada celebrado com Alzamir de Freitas e informando 

que os citados termos e mídias contendo o registro dos depoimentos do 
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colaborador se encontram vinculados aos autos nº 0068519 -

28.2018.4.02.5101 (anexo 5),  0068554 -85.2018.4.02.5101 (anexo 8) e 

0068560-92.2018.4.025101 (anexo 9), à disposição das defesas na 

secretaria deste Juízo.  

 

O réu VAGNER DE CASTRO PEREIRA apresentou resposta 

à acusação, conforme fls.  1955/1990.  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou -se às fls .  

2021/2030 acerca das respostas à acusação apresentada s, requerendo o 

prosseguimento do feito.  

 

Decisão proferida nos autos do Processo nº 0502750 -

16.2018.4.02.5101, que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela 

defesa do acusado ALZAMIR FREITAS DE ARAÚJO às fls.  2031/2035.  

 

Às fls . 2036/2051, decisão que verificou não ter sido 

demonstrada a existência manifesta de nenhuma das si tuações previstas 

no artigo 397 do Código de Processo Penal,  motivo pelo qual se 

determinou o regular processamento da ação penal,  dentre outras 

determinações.  

 

A defesa de MAURA FERNANDA DE CARVALHO requereu 

às fls.  2064/2065 que seja reiterada a determinação para que o Ministério 

Público Federal traga aos autos a íntegra dos registros de áudio e vídeo 

dos depoimentos prestados pelos colaboradores Celso Reinaldo Ramos 

Júnior e Raphael Lima Roig na Procuradoria da República no Rio de 

Janeiro.  

 

A defesa de ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA requereu às fls . 2066/2067 
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que os autos sejam novamente remetidos ao Ministério Público Federal ,  

para que dê efetivo cumprimento à decisão judicial  de fls.  2048/2050.  

 

Manifestação do Ministério Público Federal às fls.  

2068/2070, manifestando-se pelo indeferimento dos pedidos formulados 

pelos acusados.  Quanto à testemunha CRISTIANO PIMENTEL 

CAVALCANTI VIEIRA, o Ministério Público Federal informa que 

comparecerá à audiência de 09/08/2018, às 14h, independentemente de 

intimação, conforme contato efetuado com sua advogada Maria Cláudia 

Napolitano.  

 

A defesa de MAURA FERNANDA DE CARVALHO requereu 

às fls.  2017 que seja  autorizada a reprodução dos anexos 5,  8 e 9 do 

acordo de colaboração de Alzamir de Freitas,  juntado aos autos em fls.  

1943.  

 

Às fls. 2076/2078, consta despacho proferido em audiência 

designando as datas em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

defesas.  

 

No dia 09.08.2018 foi realizada a audiência de instrução, 

conforme assentada de fls.  2089/2096, ocasião em que se procedeu à 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação CRISTIANO PIMENTEL 

CAVALCANTI VIEIRA e CELSO REINALDO RAMOS.  

 

A defesa de ALEXANDRE PINTO DA SILVA requereu às fls.  

2103 a desistência de todas as testemunhas de defesa arroladas.  

 

Às fls . 2104/2105, consta despacho homologando a 

desistência das testemunhas Cleber Homem da Silva,  Jucelino de Souza 

Pedralho, Jacqueline da Silva Martinelli  Moreira,  Erica de Castro 
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Nogueira da Silva,  Sônia Regina Pinto da Silva, Renan Montenegro 

Nogueira da Silva, Carlos Victor Montenegro Nogueira da Silva, Celso 

Reinaldo Ramos, Cristiano Pimentel Cavalcanti  Vieira,  Sandra Regina 

Sanchotene Serratine e Sônia, arroladas pela defesa de Alexandre Pinto 

da Silva.  

 

Foi mantida ainda a oitiva da testemunha Sandra Regina 

Sanchotene Serratini  para o dia 05.09.2018.  

 

À fl . 2115, consta despacho designando o dia 18.09.2018, às 

10h, para audiência em continuação, ocasião em que as testemunhas 

Fernando Pereira Araújo, Miguel Gerardo Vazquez, Paulo Brandi Sastre e 

João Virgilio Meirighi, arroladas pela defesa de Ernesto Simões 

Preussler, Rui Alves Margarido e Eder Parreira Villela, serão ouvidas por 

videoconferência na sala 1 de videoconferências da Seção Judiciária de 

São Paulo.  

 

À fl. 2194 consta despacho intimando a defesa de 

ERNESTO, RUI E EDER para que informe, no prazo de 03 (três) dias, se 

insiste na oitiva da testemunha JOSILEY ARNALDO DO PRADO, haja 

vista a cert idão negativa de fl. 2185, informando o endereço definitivo 

onde pode ser localizada. Esclarece -se que, em caso de silêncio, este 

Juízo entenderá que houve desistência da referida testemunha ou ela 

comparecerá à audiência designada para ser realizada  no dia 11.09.2018, 

às 14h, neste Juízo, independentemente de intimação.  

 

Determinou ainda que a testemunha Renata Moreira Figueira 

Salcedo, arrolada pela defesa de Eduardo Fagundes e Alzamir de Freitas,  

seja ouvida no dia 05.09.2018, às 14h.  
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Por fim, cancelou a oitiva da testemunha designada para o 

dia 10/09/2018.  

 

A defesa de ALZAMIR FREITAS DE ARAUJO requereu às 

fls.  2200 a desistência da oitiva da testemunha Renata Moreira Figueira 

Salcedo, designada para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h, bem como 

requereu a substituição da testemunha Karina Navarro da Silva Lobato, 

cuja oitiva foi  designada para a mesma data,  por Marcelo Batista de 

Oliveira Bezerra, que comparecerá à audiência independentemente de 

intimação.  

 

À fl . 2207, consta despacho homologando  a desistência de 

oitiva da testemunha Renata Moreira Figueira Salcedo, arrolada pela 

defesa de Alzamir Freitas de Araújo.  

 

Foi mantida ainda a oitiva da testemunha no dia 05.09.2018, 

às 14h.  

 

Por fim, foi  deferida a substituição da testemunha Karina 

Navarro por Marcelo Batista de Oliveira Bezerra,  requerida pela defesa 

de Alzamir. A testemunha Marcelo Batista será ouvida no dia 10.09.2018, 

às 14h, independentemente de intimação.  

 

No dia 06.09.2018 foi realizada a audiência de instrução, 

conforme assentada de fls . 2246/2261, ocasião em que procedeu -se à 

oitiva das testemunhas arroladas pela defesa de ERNESTO, RUI e EDER 

os Senhores JOSE AMERICO CAJADO DE AZEVEDO, DANIEL 

SANABIO ALVES BORGES e as testemunhas ANA CRISTINA GOMES 

DOS SANTOS, CARLOS EVANDRO QUINTANILHA LORDELLO, 

GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA, DÉBORA CRISTINA FERREIRA 
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TEIXEIRA e HENRIQUE PENNAFORT BRAZÃO, arroladas pela defesa 

de MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA.  

 

No dia 10.09.2018 foi realizada a audiência de instrução, 

conforme assentada de fls.  2264/2286, ocasião em que se procedeu à 

oitiva das testemunhas RODRIGO GONDIM D’ HALVOR SOLLBERG, 

MÁRCIA VALÉRIA SILVEIRA ROSA, MARCELO BATISTA DE 

OLIVEIRA BEZERRA, ALEXANDRE LUÍS COELHO CLAROS, 

DAVIDSON BENTO VIEIRA, FÁBIO FERNANDES DA SILVA e 

CHARLES AMARAL DE AZEVEDO CAMPOS, arroladas pela defesa de 

ALZAMIR DE FREITAS ARAUJO e das testemunhas IDELFONSO 

CASTRO JÚNIOR, RICARDO VIEIRA SILVA e MAGDA DE ANDRADE 

CÉA, arroladas pela defesa de MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA. 

 

No dia 11.09.2018 foi realizada a  audiência em continuação, 

conforme assentada de fls.  2291/2294, ocasião em que se procedeu à 

oitiva da testemunha JOSILEY ARNALDO DO PRADO, arrolada pela 

defesa de ERNESTO, RUI e EDER.  

 

No dia 18.09.2018 foi realizada a audiência em continuação, 

conforme assentada de fls.  2305/2314, ocasião em que se procedeu à 

oitiva das testemunhas PAULO BRANDI SASTRE, MIGUEL GERARDO 

VASQUEZ e FERNANDO PEREIRA ARAUJO, arrolada pela defesa de 

ERNESTO, RUI e EDER.  

 

No dia 02.10.2018 foi realizada a audiência em continuação , 

conforme assentada de fls.  2386/2393, ocasião em que foram 

interrogados os réus ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO, CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG.  
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No dia 04.10.2018 foi realizada a audiência em continuação, 

conforme assentada de fls.  2407/2414,  ocasião em que foram 

interrogados os réus ALEXANDRE PINTO DA SILVA, EDER PARREIRA 

VILELA e WANDERLEY TAVARES DA SILVA.  

  

No dia 04.10.2018 foi realizada a audiência em continuação, 

conforme assentada de fls.  2407/2414, ocasião em que foram 

interrogados os  réus MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA, 

EDUARDO FAGUNDES CARVALHO e VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA. Na mesma audiência foi  proferido despacho concedendo vista 

ao MPF por 5 (cinco) dias para requerimento de diligências,  na forma do 

art igo 402 do CPP.  

 

Manifestação do MPF à fl. 2429 informando que, nos autos 

nº 0211536-59.2017.4.02.5101, foi apresentado o resultado de parte das 

quebras telemáticas encaminhadas tardiamente pela Apple .  

 

A defesa de CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR requereu 

à fl.  2430 a juntada de um pen  drive,  contendo duas planilhas em formato 

Excel , as quais o colaborador fez referência em seu interrogatório,  

ocorrido em 2 de outubro de 2018.  

 

Foi proferido despacho à fl.  2432 concedendo prazo às  

defesas para requerimento de diligências, na forma do ar t. 402 do CPP, 

assinalado o prazo de 09 (nove) dias, em paridade ao prazo usufruído 

pelo MPF. 

 

A defesa de VAGNER DE CASTRO PEREIRA requereu às 

fls.  2450/2452: (i) que se oficie à Prefeitura do Rio de Janeiro, para que 

sejam entregues ao Juízo os comprovan tes de pagamento do Consórcio 

DYNATEST-TCDI no período tratado pela denúncia; e (ii) que o Centro 
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Administrativo São Sebastião (CASS), localizado na Rua Afonso 

Cavalcanti , 455, Cidade Nova, Rio De Janeiro - RJ, seja oficiado para 

apresentar o controle de entrada e saída do local  à época dos fatos –  

entre novembro de 2014 e primeiro semestre de 2016, bem como as 

imagens das câmeras de segurança, caso ainda estejam disponíveis.  

 

A defesa de MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA requereu às fls . 2453/2454 a “real ização de perícia nas 

planilhas juntadas aos autos pelos colaboradores (termo de 

acautelamento n. 767/2018, fl.  2431) por técnicos de informática do setor 

de criminalística da Polícia Federal”.  

 

A defesa de ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA requereu às fls .  2455/2457: 

(i)  acautelamento de mídia contendo: a. documentação comprobatória das 

despesas de campo incorridas pela empresa no período de apuração 

(mídia a ser entregue em secretaria); b. cópia de ações trabalhistas 

movidas por funcionários que receberam valores referentes a reembolso 

ou adiantamento de despesas via transferências bancárias e reclamaram 

tais verbas como sendo parte da remuneração habitual (mídia a ser 

entregue em secretaria); (ii) juntada de cópia dos se guintes documentos:  

a. relatório emitido pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, referente ao 

Contrato no 118/2014, celebrado em entre o Consórcio Transbrasil  e a 

Secretaria Municipal  de Obras do R io de Janeiro (documento no 1);  b. 

andamento processual extraído do site do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro,  no qual consta não estar disponível para 

consulta o inteiro teor do Processo no 040/001475/2015, em trâmite 

perante aquele órgão,  que tem como objeto o “Acompanhamento de 

Obras Públicas” referentes ao Contrato no 118/2014, celebrado entre o 

Consórcio Transbrasil e a Secretaria Municipal  de Obras do Rio de 
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Janeiro (documento no 2); c.  cópia do Processo no 040.006148.2014, do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, referente ao 

Contrato n o 118/2014, celebrado entre o Consórcio Transbrasil  e a 

Secretaria Municipal  de Obras do Rio de Janeiro (documento no 3); (iii) 

seja oficiado o Tribunal de Contas do Município do Rio de Jan eiro para 

que forneça cópia integral do Processo no 040/001475/2015 em trâmite 

perante aquele órgão, uma vez que a instrução processual trouxe a 

fundada suspeita de que os colaboradores Celso Ramos Júnior e Raphael 

Lima Roig, por meio das inverídicas acusações formuladas neste s autos,  

estejam buscando induzir o Ministério Público Federal e esse d. Juízo 

Federal  a erro,  provavelmente para mascarar ou ocultar possíveis 

operações ilícitas em favor de empresas do Consórcio Transbrasil ; (iv) 

seja intimado o Ministério Público Federal  para que junte aos autos os 

documentos por ele requeridos às fls. 325 -6 do procedimento no 

0211536-59.2017.4.02.5101, com determinação judicial expedida às fls.  

327 dos mesmos autos: a. registros bancários fornecidos pelo Banco 

Citibank em atendimento ao ofício OFI.0044.01970 -0/2017, 

encaminhados pela instituição bancária diretamente ao Ministério  

Público Federal  em 10.01.18, conforme protocolo de fls.  350 -2 daquele 

procedimento; b.  registros bancários fornecidos pela Caixa Econômica  

Federal , em atendimento ao ofício OFI.0044.01970 -0/2017, reiterado 

pelo ofício OFI.0055.01850-9/2018 (fls .  350-2 daquele procedimento);  

(v) seja determinado que os Colaboradores Celso Ramos Júnior e 

Raphael Roig –  em atenção ao artigo 4o, § 4o, da Lei no 12.850/13 e às 

cláusulas 20a e 28ª de seus acordos de colaboração –  apresentem os 

seguintes documentos, a fim de possibili tar o pleno exercício do direito 

de defesa dos Peticionários (art.  5o, LV, da Constituição Federal):  a.  

extratos bancários de todas as  contas bancárias em nome dos 

Colaboradores e de todas as empresas das quais são sócios ou que sejam 

por eles operadas, tanto nacionais quanto estrangeiras, no período de 

novembro de 2014 a junho de 2017; b.  extratos telefônicos dos 
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Colaboradores no período de novembro de 2014 a junho de 2017; c.  

identificação das contas beneficiadas com as transferências bancárias 

realizadas pela RR Alpha, em especial  os R$ 80.000,00 e R$ 780.000,00 

transferidos após o pagamento realizado pela Dynatest em favor daquela 

empresa, cujas transações estão a seguir identificadas: “TBI 0477. 

11983-8 C/C ” e “AG. TEF 7025. 01355 -3 ” fls . 19);  e d. balanço 

patrimonial e cópia do Livro Razão da RR Alpha, a fim de verificar a que 

título se deu o recebimento dos valores distribuídos àq uela empresa, já 

que o Colaborador Celso Ramos Júnior alega “QUE não houve 

formalização dos repasses da DYNATEST à RR APLHA” (fls.  113).  

 

A defesa de ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA informa às fls.  2587 que a 

mídia acautelada sob o nº 000832/2018 contém, além dos documentos 

relacionados às fls.  2455-7, passagens aéreas do Peticionário Eder 

Parreira Vilela referentes ao período da presente apuração, que 

comprovam as datas em que ele esteve no Rio de Janeiro.  

 

Consta às fl s. 2588/2594 despacho indeferindo os  

requerimentos formulados pelos réus,  na forma do art.  402 do CPP. Foi 

determinada ainda a intimação do MPF e das defesas para apresentação 

de alegações finais.  

 

Alegações finais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às 

fls. 2602/2702, ocasião em que o Parquet  requereu a condenação dos 

acusados ALEXANDRE PINTO DA SILVA, CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, 

ÉDER PARREIRA VILELA, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, 

EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO, MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA, RAPHAEL 
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LIMA ROIG e VAGNER DE CASTRO PEREIRA pelos crimes narrados 

na denúncia e comprovados nos presentes autos.  

 

Outrossim, requereu seja observada na r.  sentença a 

concessão dos benefícios previstos no acordos de colaboração premiada 

celebrados.  

 

Requereu, ainda, com fundamento no artigo 387, inciso IV, 

do Código de Processo Penal,  a condenação dos denunciados ao dever de 

reparar os danos causados, devidamente atualizados, com fixação de um 

valor mínimo, determinando-se cumulativamente o perdimento dos bens 

produto dos crimes a eles imputados,  inclusive dos valores que se 

encontram depositados em conta à disposição deste Juízo junto com a 

multa ajustada, conforme comprovante de fl. 645 dos autos nº 0022096-

10.2018.4.02.5101.  

 

Para tanto, em relação aos Conjuntos de FATOS 01 e 02, em 

síntese, que as imputações constantes na denúncia restaram comprovadas 

a partir de inúmeras provas colhidas na fase pré -processual e durante a 

instrução do processo, quais sejam: (i) os acordos de colaboração 

premiada de CELSO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, 

homologados por este Juízo sob os números 0506620 -06.2017.4.02.5101 

e 0509531-88.2017.4.02.5101, respectivamente, cujas informações foram 

confirmadas em Juízo durante os seus respectivos interrogatórios; (ii) os 

dados obtidos mediante as quebras de sigilo autorizadas por este Juízo 

nos autos 0211536-59.2017.4.02.5101, com destaque para a 

movimentação bancária das contas do Consórcio Dynatest -TCDI e 

empresas relacionadas, bem como para os registros telefônicos e os e -

mails trocados entre os denunciados que continham planilhas com os 

lançamentos dos valores correspondentes às vantagens indevidas 

prometida aos agentes públicos, entre outros elementos que comprovam 
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que a reunião das empresas se deu efetivamente por exigência de 

ALEXANDRE PINTO (fls.  154/167 e 662/688); (iii) a minuta do contrato 

de constituição da SCP a ser formada pela DYNATEST e a empresa RR 

ALPHA para viabilizar o pagamento da propina e os repasses de va lores 

a CELSO JÚNIOR (fls. 169/176); (iv) os documentos entregues 

espontaneamente por CELSO JÚNIOR em razão de seu acordo de 

colaboração, tais como o extrato bancário em que consta uma TED 

realizada pela DYNATEST em favor da RR ALPHA no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) em 08/07/2015 (f l.  178) e a anotação 

que foi produzida pelo mesmo à época dos fatos para ser levada a 

ERNESTO PREUSSLER para que este tomasse conhecimento do ajuste de 

propina feito com ALEXANDRE PINTO (fl.  180); (v) o Relatório de 

Inteligência Financeira (RIF) nº 30680 encaminhado pelo COAF, com 

operações suspeitas objeto de comunicação confirmadas através dos 

dados fiscais e bancários obtidos através da quebra de sigilo (fls.  

182/246); (vi) a situação fiscal e bancária de ALEXAN DRE PINTO DA 

SILVA e VAGNER DE CASTRO PEREIRA descrita quando da denúncia 

em face do primeiro na Operação Rio 40 Graus e no requerimento de 

prisão preventiva de ambos realizado nos autos nº 0004648 -

24.2018.4.02.5101, revelada a partir da quebra de sigilo d eferida nos 

autos da medida cautelar nº 0509600-57.2016.4.02.5101 (f ls.  366/416 e 

475/625); (vii) as declarações dos acusados prestadas tanto em sede 

policial  como em Juízo (fls . 635/659); (vii i) os depoimentos das 

testemunhas de defesa e de acusação em Ju ízo; (ix) concluiu que no 

período compreendido entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2016, ALEXANDRE PINTO DA SILVA, de modo consciente e voluntário,  

em razão da condição de Secretário Municipal de Obras da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, solicitou  e aceitou promessa de vantagem indevida 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de Janeiro, 

para a execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de 
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obras e serviços relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, bem como recebeu efetivamente, em unidade de desígnios 

com VAGNER DE CASTRO PEREIRA, em 5 oportunidades, em razão da 

função pública exercida, vantagem indevida de ao menos R$ 319.700,00 

(trezentos e dezenove mil e setecentos reais) das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

que compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, estando incursos nas 

penas do art.  317 do Código Penal,  por 5 vezes em continuidade delitiva 

(Conjunto de Fatos 01); e (x) Por sua vez, os representantes da empresa 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI 

ALVES MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, e o representante da 

TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES 

DA SILVA, assim como os colaboradores CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, de forma livre e consciente e em 

unidade de desígnios, no período compreendido entre novembro de 2014 

e o primeiro semestre de 2016, ofereceram e prometeram vantagem 

indevida ao ex-Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA correspondente a 4% (quatro por cento) do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro, para a execução de serviços técnicos de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à implantação do corredor 

BRT TRANSBRASIL, e pagaram, em razão de tal ajuste, em 5 

oportunidades, ao menos R$ 319.700,00 a VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA em benefício de ALEXANDRE PINTO DA SILVA, para 

determiná-los a praticarem, omiti rem ou retardarem ato de ofício,  com 

infração de deveres funcionais. estando incursos nas penas do 333 do 

Código Penal, por 5 vezes em continuidade delitiva (Conjunto de Fatos 

02).  

 

Em relação ao Conjunto de FATOS 03, sustentou, em síntese,  

que a materialidade e autoria dos delitos de corrupção ativa restaram 
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comprovadas a partir de inúmeras provas colhidas na fase pré -

processual e durante a instrução do processo, sendo que a maioria já foi  

abordada no tópico anterior, para o qual se remete a lei tura, quais  

sejam: (i) os acordos de colaboração premiada de CELSO RAMOS 

JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, homologados por este Juízo sob os  

números 0506620-06.2017.4.02.5101 e 0509531-88.2017.4.02.5101, 

respectivamente, cujas informações foram confirmadas em Juízo durante  

os seus respectivos interrogatórios; (ii)  os dados obtidos mediante as 

quebras de sigilo autorizadas por este Juízo nos autos 0211536 -

59.2017.4.02.5101, com destaque para a movimentação bancária das 

contas do Consórcio Dynatest -TCDI e empresas relacionadas, bem como 

para os registros telefônicos e os emails trocados entre os denunciados 

que continham planilhas com os lançamentos dos valores  

correspondentes às vantagens indevidas prometida aos agentes públicos; 

(iii) a minuta do contrato de consti tuição da SCP a ser formada pela 

DYNATEST e a empresa RR ALPHA para viabilizar o pagamento da 

propina e os repasses de valores a CELSO JÚNIOR; (iv) os documentos 

entregues espontaneamente por CELSO JÚNIOR em razão de seu acordo 

de colaboração, tais como o extrato bancário em que consta uma TED 

realizada pela DYNATEST em favor da RR ALPHA no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) em 08/07/2015; (v) o Relatório de 

Inteligência Financeira (RIF) nº 30680 encaminhado pelo COAF, com 

operações suspeitas objeto de comunicação confirmadas através dos 

dados fiscais e bancários obtidos através da quebra de sigilo; (vi) a 

Relação de pagamentos do Consórcio encaminhada pela Prefeitura (fls .  

690/708),  a planilha de controle de despesas intitulada “DESPESAS DE 

MAIO” e a plani lha de despesas realizadas através da empresa RR 

ALPHA, elaboradas por RAPHAEL ROIG e apresentadas pelos  

colaboradores,  nas quais consta o detalhamento dos valores destinados 

ao pagamento da propina (fls . 710/711); e (vii) Verificou -se, portanto,  

que no período compreendido entre novembro de 2014 e o primeiro 
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semestre de 2017, EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE 

FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, de modo consciente e voluntário e em unidade de 

desígnios, em razão da condição  de fiscais do contrato de execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL, solicitaram 

e aceitaram promessa de vantagem indevida correspondente a 4,5% 

(quatro e meio por cento) do valor do contrato citado, sendo 1,5% (um e 

meio por cento) para cada um, bem como receberam, em razão da função 

pública exercida, em 10 oportunidades, vantagem indevida total de pelo 

menos R$ 725.446,80 (setecentos e vinte e cinco mil , quatroc entos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos),  sendo a parcela recebida por 

cada um deles correspondente a pelo menos R$ 241.815,60 (duzentos e 

quarenta e um mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), das 

empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, 

para exercer o seu cargo com especial atenção aos interesses privados 

das empresas que compunham o consórcio, praticando e omitindo atos de 

ofício, com infração de deveres funciona is, em decorrência das 

vantagens recebidas, notadamente com relação à atividade de 

fiscalização e controle da execução das atividades inerentes ao contrato 

citado, estando incursos nas penas do art. 317, § 1º do Código Penal ,  

por 10 vezes em continuidade delit iva (Conjunto de Fatos 03).  

 

Em relação ao Conjunto de FATOS 04, alegou, em síntese 

que os delitos de corrupção passiva foram comprovados, além dos 

elementos citados acima, pelos seguintes elementos de prova: (i) os 

acordos de colaboração premiada de CELSO RAMOS JÚNIOR, 

RAPHAEL LIMA ROIG, e ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO, este último 

conforme autos nº 0068519- 28.2018.4.02.5101 (anexo 5),  0068554 -

85.2018.4.02.5101 (anexo 8) e 0068560-92.2018.4.02.5101 (anexo 9),  
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cujas informações prestadas também foram conf irmadas em Juízo; (ii) os 

dados obtidos a partir da quebra de sigilo telemático autorizada por 

este Juízo nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101, com destaque para 

os e-mails que evidenciam que havia a contratação por parte do 

Consórcio de pessoas para atender exclusivamente a equipe de 

fiscalização, inclusive em contratos não relacionados ao objeto da 

contratação; (ii i) dados obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico 

obtida com autorização deste Juízo nos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101, no que tange à identificação de inúmeras ligações 

partindo da DYNATEST para RAPHAEL ROIG ou CELSO JÚNIOR 

seguidas de ligações de RAPHAEL ROIG ou CELSO JÚNIOR para 

MAURA e/ou ALZAMIR, algumas logo após os recebimentos do 

Consórcio e aos saques em espécie efetuados n as contas vinculadas à 

DYNATEST, conforme dados obtidos a partir da quebra de sigilo 

bancário autorizada por este Juízo nos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101; (iv) a análise da situação fiscal de EDUARDO 

FAGUNDES e sua esposa, realizada na IPEI RJ20170014  e dossiê 

integrado de fls. 715/882 assim como o material apreendido em poder do 

acusado no por ocasião da deflagração da Operação Rio 40 Grau ,  

conforme Auto de Apreensão nº 390/2017 de fls. 884/889 (v) a análise da 

situação fiscal de ALZAMIR ARAÚJO reali zada na IPEI Nº RJ20170025 

(fls.  891/1.066),  bem como a Tabela de Transações SIMBA com registros 

de depósitos em dinheiro em suas contas bancárias (fls . 1.068/1.076);  

(vi) as declarações dos acusados prestadas tanto em sede policial como 

em Juízo, com destaque para as declarações de ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA em Juízo sobre a participação de EDUARDO e MAURA no 

direcionamento da l icitação; (vii) os depoimentos das testemunhas em 

Juízo; e (viii) os representantes da empresa DYNATEST ENGENHARIA 

LTDA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e 

EDER PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como os 
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colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA 

ROIG, de forma livre e consciente e em un idade de desígnios,  no período 

compreendido entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 2017, 

ofereceram e prometeram vantagem indevida dos agentes públicos 

municipais EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE 

FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO  MOREIRA 

CERQUEIRA correspondente a 4,5% (quatro e meio por cento) do valor 

do contrato celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município 

do Rio de Janeiro, para execução de serviços técnicos de monitorização 

dos contratos de obras e serviços relacio nados à implantação do 

corredor BRT TRANSBRASIL, sendo 1,5% (um e meio por cento) para 

cada um, e pagaram, em razão de tal ajuste, ao menos pelo menos R$ 

725.446,80 (setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis  

reais e oitenta centavos), sendo a parcela paga a cada um deles  

correspondente a pelo menos R$ 241.815,60 (Duzentos e quarenta e um 

mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), para determiná -los a 

praticar, omitir ou retardar atos de ofício, com infração de deveres 

funcionais,  o que efetivamente ocorreu, notadamente com relação à 

atividade de fiscalização e controle da execução das atividades inerentes 

ao contrato citado, estando incursos nas penas do art . 333, § Único, do 

Código Penal,  por 10 vezes em continuidade delitiva (Conjunto de Fatos 

04).  

 

Por fim, em relação ao Conjunto de FATOS 05, sustentou, 

em síntese, que: ( i)  A ação penal nº 0174071-16.2017.4.02.5101 foi a 

primeira a ser ajuizada com relação aos fatos investigados na Operação 

Rio 40 Graus, e englobou, como visto,  parte da atividade da organização 

criminosa responsável pela prática de atos de corrupção e lavagem de 

dinheiro envolvendo a execução de duas obras de construção civil  

contratadas pela Secretaria Municipal de Obras do Rio de Janeiro e 

grandes empreiteiras, quais sejam, a construção da via da 
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TRANSCARIOCA, Etapa Lote 2, que liga a Penha ao Aeroporto 

Internacional do Galeão e as obras de Recuperação Ambiental da Bacia 

de Jacarepaguá, sendo que apenas com relação a essas duas obras os 

valores de propina sol icitados pela organização criminosa às 

empreiteiras envolvidas na execução das obras foi  da ordem de R$ 

36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), considerando os ajustes 

com as empreiteiras que alcançaram 5% do valor da primeira obra 

citada e 4% do valor da segunda; (ii) Os fartos elementos obtidos 

durante a instrução da referida ação penal, que se encontra conclusa 

para a prolação da sentença por este Juízo, evidenciaram a atuação 

sistemática dos agentes públicos municipais com o objetivo de obter 

vantagens indevidas de empreiteiras contratadas pela Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro, em conluio com os representantes de tais 

empresas, que ajustavam e efetuavam os pagamentos de valores de 

propina também de forma habitual,  sempre com o objetivo de s e 

beneficiar durante a execução das obras e evitar dificuldades com a 

Secretaria Municipal de Obras e agentes de f iscalização e até para 

liberação dos recursos junto ao Ministério das Cidades; (iii) As 

declarações prestadas por alguns dos réus da ação pena l nº 0174071-

16.2017.4.02.5101 em seus interrogatórios em juízo, dentre os quais os 

executivos da OAS REGINALDO ASSUNÇÃO e ANTONIO CID, e os ora 

acusados ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA, afastam qualquer dúvida acerca da existência de uma 

organização criminosa instalada no seio da Secretaria Municipal de 

Obras do Rio de Janeiro, composta por agentes públicos de diversos 

níveis hierárquicos, por executivos de empreiteiras cartelizadas 

contratadas para execução de obras pelo Município do Rio de Janeiro e 

por pessoas responsáveis por intermediar os pagamentos e promover a 

lavagem dos recursos ilícitos recebidos pelos primeiros; e (iv) Conclui -

se, portanto, que ao fim da regular instrução da presente ação penal,  

restou comprovado que, ao menos entre os anos de 2014 e 2017, 
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VAGNER DE CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER PARREIRA 

VILELA, RAPHAEL LIMA ROIG, além de CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, JUAN LUIS BERTRÁN BITLLONCH e outras pessoas já 

denunciadas na ação penal 0174071 -16.2017.4.02.5101, notadamente 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, EDUARDO FAGUNDES CARVALHO e 

ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e ainda indivíduos a serem denunciados 

oportunamente ou ainda  não identificados, de modo consciente,  

voluntário,  estável e em comunhão de vontades,  promoveram, 

constituíram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa, 

que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e 

passiva, com desvio de recurso públicos de contratos celebrados 

executado para execução de obras públicas e prestação de serviços por 

pessoas jurídicas contratadas pelo Município do Rio de Janeiro para a 

obtenção de vantagens indevidas por agentes públicos e pessoas a eles 

relacionadas, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos 

desses delitos e crimes contra o sistema financeiro nacional, estando 

incursos nas penas do artigo 2º, § 4º,  II,  da Lei 12.850/2013 

(Pertinência a Organização Criminosa –  Fato 05).  

 

Quanto à dosimetria da pena pugnou que: (i) deve ser  

concedido o benefício da confissão espontânea previsto no artigo 65,  

inciso III, alínea "d", do Código Penal, a ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA, uma vez que este confessou voluntariamente a autoria dos deli tos 

durante o seu interrogatório em Juízo, simplificando a instrução 

criminal e fazendo jus ao benefício; (ii) Com relação a CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR, RAPHAEL ROIG e ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO, as penas a eles aplicadas devem corresponder ao que foi  

acordado com este órgão ministerial em seus respectivos acordos de 

colaboração, todos homologados por este Juízo; e (ii i) quanto à causa 

JFRJ
Fls 3426

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

27 

de aumento consubstanciada na continuidade deli tiva dos delitos de 

corrupção de 5 crimes continuados relacionados aos Conjuntos de Fatos 

01 e 02, e de 10 relacionados aos Conjuntos de Fatos 03 e 04, esta deve 

ser balizada pela quantidade de crimes praticados por cada um dos 

acusados, conforme pacificado na jurisprudência e doutrina pátrias.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de WANDE RLEY 

TAVARES DA SILVA às fls.  2703/2723, oportunidade em que requereu a 

absolvição do Acusado, na forma dos art. 386, incisos IV, V e VII,  do 

Código de Processo Penal,  sustentando em síntese:  (i) o acusado é 

inocente e não concorreu para a execução dos cri mes; (i i) inexistem 

provas de sua participação, pois o que foi  apresentado pelo parquet para 

requerer a condenação configura nítida imputação objetiva; e (iii) as 

provas apresentadas pela acusação sustentam -se, exclusivamente, em 

delações premiadas e não podem fundamentar um decreto condenatório, 

devendo o Acusado ser absolvido por insuficiência de provas (in dubio 

pro réu).  

 

Para tanto, alega, em relação à planilha “Tbrasil”,  que: (i)  

essa planilha não passou de uma previsão desimportante, (ii)  os valores 

seriam rediscutidos em reunião, e, consequentemente, (iii)  não houve 

anuência.  

 

Em relação a planilha “a - Estudo Econômico 

Transbrasil.xlsx”, apontada nas alegações finais acusatórias, sustentou 

que: (i) essa planilha também não passou de uma previsão, (i i) os  

valores seriam rediscutidos em reunião, e,  consequentemente,  (iii) até 

aquele momento NÃO HOUVE QUALQUER ANUÊNCIA.  

 

Posteriormente aduziu que as alegações finais da acusação 

buscam condenar WANDERLEY por atos de um terceiro chamado de 
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Manoel dos Santos Reigota que: (a) não foi ouvido em sede policial , (b) 

não foi  denunciado, (c) não foi  arrolado como testemunha de acusação,  

e (d) foi ignorado pelo parquet na fase do art.  402 do CPP.  

 

Por fim, sustentou que “Todos os corréus e testemunhas 

afirmaram em juízo que WANDERLEY não participou do pagamento de 

propina”.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de EDUARDO 

FAGUNDES DE CARVALHO às fls.  2728/2750, oportunidade em que 

requereu, preliminarmente:  (i)  Inépcia da denúncia, por ofensa ao art.  41 

do CPP,  pois não atendeu à exigência de explicitar as circunstâncias 

elementares do delito, olvidando-se do dever de especificar e discorrer a 

respeito das circunstâncias objetivas e subjetivas necessárias à perfeita 

adequação ao tipo penal ;  (ii)  falta de justa causa para deflagração de 

ação penal em face do acusado, pois os ilustres Procuradores da 

República, ao imputarem fatos delituosos ao defendente,  o fazem com 

base no depoimento prestado pelo colaborador Celso Reinaldo Ramos 

Junior,  qual, segundo a peça exordial, afirmou ter oferecido vantagem 

indevida a Eduado Fagundes Carvalho.  

 

No mérito,  a defesa sustenta que o acusado, em seu 

depoimento, afirmou: (i) que o Termo de Referência não foi  por ele 

elaborado, tendo elaborado apenas os itens relativos ao serviç o de 

supervisão da obra, porquanto somente estes fossem da sua competência; 

(ii) Da sua afirmativa, depreende-se que o mesmo não participou, de 

forma alguma, da l icitação da obra; (iii) que saiu da supervisão do 

contrato antes do início da obra; (iv) que t eve pouquíssimo contato com 

Celso Júnior e que nunca combinou qualquer ajuste de recebimento de 

vantagens com o mesmo; (v)  que não cabia à fiscalização dizer quanto 

cada um dos funcionários contratados pelo consórcio deveria receber; 
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(vi) que não participou da comissão de licitação nem da comissão 

técnica encarregada de auferir notas técnicas às licitantes; (vii) que 

Beatriz Pamplona foi contratada por indicação sua e prestava serviços 

relacionados ao contrato de monitorização, mas, em horas vagas, 

também em outros contratos; (viii) que Beatriz apenas recebia valores 

pagos pelo consórcio; (ix) o conjunto probatório trazido pelo Órgão 

Ministerial cinge-se à cópia integral da ação penal n°.  0174071 -

16.2017.4.02.5101. pela qual o Defendente já foi processado e julgado, 

amparada pelo depoimento de Celso Júnior, o qual, em momento algum, 

menciona o nome de Eduardo Fagundes; e (x) pelas provas apresentadas 

principalmente nas alegações finais oferecidas pelos ilustres membros 

do Ministério Público Federal, o ora Def endente já foi responsabilizado 

por todos os fatos.  

 

Por fim, requereu ao Juízo, caso sejam superadas as 

preliminares acima arguidas,  que sejam julgadas improcedentes as 

imputações formuladas na peça exordial , absolvendo -se Eduardo 

Fagundes Carvalho.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de RAPHAEL 

LIMA ROIG, às fls . 2780/2806, oportunidade em que requereu, em 

síntese: (i) Com fulcro no que dispõem o art. 4º, caput e §2º, da Lei nº 

12.850/13 e a cláusula 10ª do acordo de colaboração premiada 

celebrado por RAPHAEL LIMA ROIG, seja concedido o perdão judicial  

ao acusado colaborador face a efetividade de sua cooperação; (ii )  

Sucessivamente, com fulcro no que dispõe a cláusula 5ª do acordo de 

colaboração premiada celebrado por RAPHAEL LIMA ROIG com o 

parquet federal, sejam aplicados ao cooperante todos os benefícios 

convencionados no acordo de colaboração, em especial no que tange a 

fixação da reprimenda penal premial; e (iii) Com fulcro no que dispõe o 

art.  65, inciso III,  alínea “d” do Código Penal, seja re conhecida ao 
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acusado colaborador a atenuante da confissão espontânea, em seu 

patamar máximo de 1/6.  

 

Para tanto,  a defesa sustentou que: (i) em seu interrogatório 

judicial , RAPHAEL LIMA ROIG confirmou o conteúdo de seus 

depoimentos prestados em sede de colaboração premiada, contribuindo 

para o esclarecimento dos fatos perante esse órgão julgador; (ii) a 

colaboração de RAPHAEL LIMA ROIG foi extremamente relevante para: 

1º) a deflagração da operação Mãos à Obra e,  consequentemente, o 

oferecimento da denúncia do presente feito; e 2º) para o pleno 

esclarecimento dos fatos ilícitos descritos na incoativa da presente ação 

penal; (iii) De mais a mais, impende ressaltar que RAPHAEL LIMA 

ROIG relatou detalhadamente a participação dos coacusados nos ilícitos 

denunciados pelo parquet,  prestando efetiva contribuição para a 

elucidação de tais crimes; (iv) Ademais, sem a colaboração de 

RAPHAEL LIMA ROIG, não teria sido possível desvendar os intrincados 

meandros dos esquemas il íci tos aqui processados, pois ele revelou dados  

fáticos extremamente relevantes para o julgamento do presente feito; (v) 

os números demonstram a efetividade e a utilidade da colaboração 

premiada de RAPHAEL LIMA ROIG. Vejamos: a) foram realizados pelo 

colaborador mais de oito anexos e depoimentos; b) co m sua 

colaboração, o erário conseguiu recuperar o valor de R$ 3.000.000,00, 

cuja primeira parcela já foi  adimplida pelo colaborador (fls . 50 –  52 dos 

autos 0509531-88.2017.4.02.5101); c) até hoje,  uma operação policial  

foi realizada com base na colaboração  do peticionário; d) até o presente 

momento, RAPHAEL LIMA ROIG já prestou depoimento em duas ações 

penais,  colaborando de forma ampla e efetiva com a Justiça em tais  

feitos (ações penais nº 0021748-89.2018.402.5101 e nº 0022096-

10.2018.404.5100); e) até a vertente data,  dez pessoas físicas foram 

denunciadas com base na colaboração premiada realizada pelo ora 

defendido; e (vi) o peticionário apresentou, de modo unilateral e 
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autônomo, diversos elementos de prova que corroboram os fatos 

narrados em sua colaboração, vejamos: a) planilhas de propina em via 

impressa e digital; b) print de conversa de Whatsapp; c) minuta de 

contrato ideologicamente falso; e d) diversos e -mails.  

 

Por fim, requereu: (i) a fixação da pena privativa de 

liberdade nos moldes dispostos na  cláusula 5ª, §2º, alíneas “a”, “b” e 

“c”, do acordo de colaboração; (ii) a condenação à pena de multa a que 

se refere o art.  58 do Código Penal em seu mínimo legal,  na esteira do 

que está previsto na cláusula 5ª , §3º, alínea “a”, do acordo de 

colaboração; (iii) a aplicação do valor de multa previsto na cláusula 5ª,  

§3º,  alínea “b”, do acordo de colaboração, para fins do que dispõe o 

art. 387, inciso IV, do CPP; (iv) sucessivamente: a) a concessão do 

perdão judicial  ao acusado colaborador; b) a aplicação in tegral dos 

termos do acordo de colaboração premiada no que tange as penas que 

devem ser impostas ao peticionário; e (v) aplicação da atenuante da 

confissão espontânea em seu patamar máximo, a fim de que ocorra a 

redução de 1/6 (um sexto) da pena provisória  do acusado1, à luz do que 

dispõe o art .  65, inciso III,  alínea “d”, do Código Penal.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de MAURA 

FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA, às fls .  2807/2969, 

oportunidade em que requereu, preliminarmente ,  a “anulação do 

processo, a partir do recebimento de denúncia inepta, que viola o 

disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal”.  

 

 No mérito,  a defesa pugnou pela absolvição  de Maura 

Fernanda de Carvalho Moreira Cerqueira ,  “seja porque o que se lhe 

imputou não constituiu cr ime (art.  386, III, CPP), seja porque restou 

provado que não concorreu para os fatos que lhe foram imputados (art.  

386, IV, CPP), seja ainda porque não restou provado que concorreu para 
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a infração penal (art. 386, V, CPP) seja, finalmente,  por não existir  

prova suficiente para a condenação (art.  386, VII,  CPP)”.  

 

Para tanto, sustentou que a defendente:  (i) não fiscalizava 

obra alguma, (i i) não realizava medição de serviços prestados em obras,  

(iii) não atestava faturas de obra, (iv) não ordenava despesas de  obra,  

(v) não efetivava quaisquer lançamentos de homem/hora em planilhas de 

medição; (vi) não aferia quaisquer outros itens da medição que não os 

relativos ao gerenciamento; (vii) não exercia a gestão de pessoas 

relacionadas com execução de obra; (vii i) n ão aferia qualquer execução 

relacionada com os serviços prestados pelo consórcio Dynatest -TCDI na 

obra de implantação do corredor exclusivo BRT Transbrasil; e,  

principalmente, (ix) praticava de forma diligente os atos de ofício 

inerentes à sua fiscalização  do contrato.  

 

Afirmou ainda que: (i) às “anotações realizadas durante as 

reuniões com ALEXANDRE PINTO, sobre os ajustes de propinas”, não é 

possível extrair um único dado que relacione a defendente a qualquer 

acerto de propina ou mesmo eventual mercancia de sua função pública 

para prática de ato que estivesse no âmbito de suas funções, que sequer 

foi descrito tanto pelo delator como pelo Ministério Público Federal; 

(ii) o dado referente à rubrica “gerenciamento (despesa 

extraordinária)”, que supostamente s eria referente ao pagamento do 

valor de R$ 13.018,45 à ora defendente, é mera aplicação de 1,5% sobre 

o valor inicialmente previsto para o faturamento mensal, não 

encontrando correspondência com o real valor para a monitorização do 

Lote 2 as planilhas acos tadas no anexo da denúncia - “Doc.20” -  não 

guardam coerência de valores no mesmo período de referência 

(maio/2015).  A primeira planilha –  “Doc.20” - demonstra despesas em 

maio/2015 que totalizam R$ 161.977,62, contra R$202.109,82 das 

despesas de maio/2015, elencadas em uma segunda planilha (fls.  65); e 
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(iii) a defendente e seus familiares t iveram seu sigilo fiscal e bancário 

eviscerados, nada sendo identi ficado a ponto de indicar movimentação 

atípica de recursos no período em que exerceu o cargo de f iscal ou 

patrimônio incompatível com seus rendimentos auferidos por mais de 33 

anos de funcionalismo público.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER PARREIRA 

VILELA, às fls . 2970/3061, oportunidade em q ue reiterou os argumentos 

lançados às fls. 2.455-7, a f im de que sejam integralmente deferidas as 

diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo 

Penal,  pois compreendidas no direito à prova dos Acusados.  

 

Posteriormente,  requereu: (i) a inversão da ordem 

processual,  permitindo à defesa apresentar seus memoriais após 

finalização de todo o momento acusatório; (i i) a nulidade do 

interrogatório prestado em sede policial , ante a negativa ao direi to de 

ser assistido por Advogado.  

 

Quanto ao mérito,  a defesa pugnou sejam os Acusados 

Ernesto Simões Preussler,  Rui Alves Margarido e Eder Par reira Vilela 

absolvidos,  com fundamento no artigo 386, I,  do Código de Processo 

Penal.  

 

Para tanto, sustentou que: (i) As acusações que pesam sobre 

ele lastreiam-se, exclusivamente, na palavra duvidosa e interessada dos 

Colaboradores Celso Ramos Júnior e Raphael Roig; (ii) há 

inconsistências nas palavras dos colaboradores Celso Ramos Júnior e 

Raphael Roig; (i ii) inexistência de elementos de corroboração idôneos  

para dar amparo à palavra dos colaboradores; (iv) a formação do 

Consórcio Dynatest -TCDI, embora não tenha sido exitosa do ponto de 
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vista comercial ,  não revela nenhum indício de prática ilícita; (v) em 

ralação à “anotação manuscrita dos valores il íci tos acordados com 

ALEXANDRE PINTO” (fls. 21 e 180),  “Tal papelucho, além de não 

guardar nenhuma relação com a dinâmica de pagamentos narrada pela 

denúncia (tabela de fls.  20),  foi  uni lateralmente produzido pelo 

Colaborador e, ao contrário da pretensão ministe rial , não se presta 

como elemento de corroboração”; (vi) as planilhas apresentadas pelos 

Colaboradores, além de trazerem informações destoantes entre si, não 

apresentam efetivamente nada de concreto quanto aos alegados ajustes 

ou pagamentos de vantagens indevidas; (vii) Os saques em espécie 

realizados pela Dynatest encontram-se integralmente justificados e 

correspondem ao parâmetro regular da empresa verificado anualmente,  

antes e depois dos fatos; (viii) o cruzamento das ligações telefônicas 

unicamente inf irma a duvidosa palavra dos Colaboradores; (ix) mais do 

que não ter havido qualquer favorecimento ao Consórcio Dynatest -TCDI 

que pudesse indicar o pagamento de vantagens indevidas, o que houve, 

na real idade, foram reiteradas decisões da Prefeitura em seu  prejuízo, o 

que reforça a inocência dos Acusados; e (x) ainda que se admi ta a 

hipótese de Alexandre Pinto ou Alzamir Araújo estarem falando a 

verdade –  o que se faz para permitir o argumento –  ,  há motivos 

suficientes para concluir que: a) o ajuste entre  ele e Celso Ramos Júnior  

foi feito sem conhecimento ou anuência da Dynatest; b) não foi  em 

benefício do Consórcio Dynatest -TCDI; e c) não foi com recursos da 

Dynatest .  

 

Em relação à acusação de organização criminosa, sustentou:  

(i)  Seria indispensável que a genérica alegação de que os Acusados 

integram a organização criminosa viesse acompanhada de elementos 

concretos de “como” isso se dava e que “tipo de atividade nela 

exercia”, além da demonstração inequívoca do ânimo associativo estável 

e duradouro de seus componentes; (ii) Embora não se exija o ajuste 
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prévio ou a ciência e todo o esquema criminoso por par te dos supostos 

integrantes da organização,  imperiosa a confirmação de que “cada 

acusado esteja consciente de estar praticando algum ato,  dentro de u ma 

associação, cuja existência e final idade lhe sejam de algum modo 

conhecidas, sob pena de incorrem responsabilização objetiva”; (iii )  

Inexiste, porém, qualquer elemento indiciário que relacione os Acusados 

aos demais integrantes da suposta organização, revelando, também por 

esse aspecto,  a improcedência da acusação; (iv) os Acusados não tinham 

acesso sequer aos agentes públicos acusados na presente ação penal: 

nenhum deles tinha contato com o Secretário de Obras ou mesmo com os 

fiscais responsáveis pelas  tarefas de f iscalização do contrato; (v) Exceto 

os Colaboradores,  todos os demais réus não conheciam os Acusados ou 

tiveram com eles apenas contatos pontuais e irrelevantes; (vi) Os 

Acusados não conhecem as demais pessoas do Núcleo Administrativo e 

jamais haviam ouvido falar dos membros do Núcleo Financeiro 

Operacional; e (vii) Além disso, nunca estiveram “cartelizados” com as 

empresas indicadas no Núcleo Econômico e jamais foram citadas por 

qualquer executivo dessas (ou de quaisquer outras) construtoras em seus 

notórios e abrangentes acordos de leniência e colaboração premiada.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa do colaborador 

ALZAMIR DE FREITAS ARAUJO, às fls. 3063/3090, oportunidade em 

que requereu, em síntese: (i) a concessão do perdão judicial ,  nos termos 

do art.  4º da Lei 12.850/13; (ii) Alternativamente, requer -se seja a pena 

privativa de liberdade reduzida em até 2/3 ou, até mesmo, substi tuída 

por restrit iva de direitos; e (i ii) a redução da sanção imposta com a 

incidência das atenuantes prev istas no artigo 65, III,  alíneas b e d,  do 

Código Penal, tendo em vista a confissão espontânea e voluntária e a 

inequívoca reparação do dano promovida pelo Peticionário,  

substi tuindo-se, ao final, a pena porventura aplicada por aquela 
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estipulada no item 3.1 do acordo de colaboração premiada firmado com 

o Ministério Público Federal e homologado por este Juízo.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa do colaborador 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, às fls. 3099/3125, oportunidade em 

que requereu, em síntese:  (i) Seja reconhecida a atenuante da confissão 

espontânea, com fulcro no artigo 65, III, “d”, CP, em seu patamar 

máximo de 1/6; e (ii) Seja reconhecida a continuidade delit iva dos fatos,  

à luz do artigo 71, caput,  do Código Penal.  

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de VAGNER DE 

CASTRO PERE IRA, às fls. 3126/3172, acompanhadas dos documentos 

de fls. 3173/3260, oportunidade em que requereu, em síntese: (i) a  

absolvição de VAGNER DE CASTRO PEREIRA pela inexistência de sua 

participação no evento delituoso (ar tigo 386, IV do Código de Processo 

Penal), ante a ausência de elementos probatórios mínimos capazes de 

associá-lo à prática dos deli tos de corrupção passiva e pertinência à 

organização criminosa; (ii) Caso não seja esse o fundamento de sua 

absolvição, requer-se seja o réu absolvido ante a falta de tipicidade 

objetiva e subjetiva dos injustos acima apontados; e (iii) 

subsidiariamente, a absolvição do Defendente nos termos do artigo 386, 

V de nosso estatuto de ri tos penais.  

 

Para tanto, sustentou, e síntese, que: (i) os únicos 

documentos encontradiços nos autos que pretendem comprovar a 

narrativa acusatória são planilhas de compensação de pagamentos das 

supostas vantagens indevidas, com interpretações subjetivas a siglas e 

códigos expressas pelos próprios dela tores, sem nenhum outro tipo de 

comprovação; (ii) A acusação também apresenta uma folha de papel com 

alguns números e códigos, alegando que teriam sido escritos há anos e 

que fora guardada para ser apresentada no momento da elaboração do 
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acordo de delação;  (iii) Tanto as planilhas quanto o manuscrito são 

documentos produzidos unilateralmente por um único delator,  incapazes 

de servir como prova da existência de qualquer esquema criminoso e que 

têm por finalidade, como se sabe, livrar a sua própria pele; (iv)  Some-se 

a isso um punhado de telefonemas que traduzem ligações entre o 

Defendente e seu delator; (v) A afirmativa do ex -Secretário 

(ALEXANDRE PINTO) acerca de um ajuste para o favorecimento do 

consórcio DYNATEST-TCDI entra em franca testilha com o relato do 

delator CELSO JR; (vi) nenhum dos delatores fez alusão à promessa de 

recebimento ou do efetivo recebimento de vantagem ao ex -Subsecretário 

VAGNER PEREIRA; (vii) CELSO JR. afirma, e RAPHAEL ROIG 

confirma, que todos os alegados pagamentos de propina foram  

combinados diretamente com ALEXANDRE PINTO, e sem qualquer tipo 

de participação de VAGNER; (viii) CELSO JR.,  em seu acordo de 

colaboração, informou que os sócios da DYNATEST estavam envolvidos 

diretamente nos acordos de pagamento de propina à Secretaria d e Obras,  

informação contrária à narrada por ALEXANDRE PI NTO, o qual alegou 

que eles nunca participaram de nenhuma reunião e que CELSO J R. era 

o encarregado de f  a l a r em nome da empresa (44m25s e 46m50s); (ix) 

ALEXANDRE PINTO tenta a todo custo atribui r ao Defendente uma 

participação signif icativa na chamada organização criminosa, mesmo 

que ao sacrifício do bom senso e da sintonia com os depoimentos do 

delator CELSO J R.; (x) VAGNER não teve nenhum aumento de 

patrimônio anormal no período em que foi fun cionário público do 

Município,  não possui contas no exterior ou bens que possam ser 

considerados incompatíveis com seus ganhos; (xi) Igualmente 

impertinentes são as deduções ministeriais de que a proximidade das 

datas das ligações telefônicas entre o Defen dente e CELSO RAMOS JR. 

sugeririam encontros para os pagamentos de propina; e (xii)  não existe 

a identificação do ato de ofício que traçaria a arquitetura típica do 

crime de corrupção.  
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Em relação à imputação de pertencimento à organização 

criminosa –  Conjunto de FATOS 05, sustentou que: (i) É impossível  

imputar a participação em organização criminosa ao ora Defendente 

quando se sabe que VAGNER sequer estava ciente da existência de um 

esquema ilícito,  ou quando metade da suposta organização criminosa 

sequer sabia dos recebimentos de propina um do outro; (ii) Não ocorreu 

nenhuma combinação prévia entre VAGNER e os supostos envolvidos; 

(iii) O representante da DYNATEST Engenharia, EDER PARREIRA, 

afirma não conhecer o Defendente (fl.640); (iv) RUI ALVES (fls.64 4/646) 

e ERNESTO PREUSSLER (fls. 648/653), nem mesmo citam o nome de 

VAGNER em suas declarações.  

 

Às fls.  3263 e 3266, consta requerimento da Coordenadoria 

Técnica das Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Jane iro, solicitando o compartilhamento 

das provas produzidas no bojo das Ações Penais e dos feitos conexos,  

envolvendo os seguintes servidores públicos municipais: ALEXANDRE 

DA SILVA PINTO, CARLOS FREDERICO PEIXOTO PIRES, ANTONIO 

CARLOS BEZERRA, ALEXANDRE LUIZ ARAGÃO DA SILVA, 

VAGNER DE CASTRO PEREIRA, EDUARDO FAGUNDES CARVALHO, 

ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO, RICARDO DA CRUZ FALCÃO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA.  

 

Às fls. 3271/3272, consta manifestação do Ministério 

Público Federal  pugnando pelo deferimento do pedido de 

compartilhamento das provas produzidas tão somente no bojo da presente 

Ação Penal e das de nº 0004639-62.2018.4.02.5101, 0174071-

16.2017.4.02.5101 e 0022096-10.2018.4.02.5101, para a instrução de 

procedimento administrativo.  
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Fls. 3273, foi proferida a seguinte decisão acerca dos 

requerimentos formulador pela Coordenadoria Técnica das Comissões 

Permanentes de Inquérito Administrativo da Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro: Tendo em vista que os pedidos de fls . 3263/3266 já foram 

apreciados nos autos n.° 0500890-43.2019.4.02.5101, nada a prover.  

 

Novas alegações finais apresentadas pela defesa de 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, às fls . 3280/3378, oportunidade em que requereu 

“a imediata suspensão da presente ação penal e de todos os processos e 

procedimentos a ela relacionados, a f im de que se dê cumprimento à 

determinação erga omnes proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli  

em 15.07.19, nos autos do RE no 1.055.941/SP”.  

 

No mérito,  requereu a  absolvição dos acusados com 

fundamento no artigo 386, I, do Código de Processo Penal, nos termos de 

suas alegações finais de  fls.  2970/3061.  

 

Novas alegações finais apresentadas pela defesa de MAURA 

FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, às fls.  

3379/3380, oportunidade em que requereu, em síntese, seja a defendente 

Maura Fernanda de Carvalho Moreira Cerqueira absolvida das 

acusações que lhe foram feitas, seja porque o que se lhe imputou não 

constituiu crime (art . 386, III, CPP), seja porque restou provad o que não 

concorreu para os fatos que lhe foram imputados (art . 386, IV, CPP), 

seja ainda porque não restou provado que concorreu para a infração 

penal (art.  386, V, CPP) seja,  finalmente, por não existir  prova 

suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP).  

 

Para tanto, sustentou que: (i) a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal “é categórica em excluir do conceito de elementos de 
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corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio 

colaborador”, como é o caso das planilhas anexadas pelos  delatores 

Celso Ramos Jr. e Raphael Lima Roig; (i i) também não restou provada a 

acusação de alegada pertinência à organização criminosa por parte da 

defendente,  cujo único arrimo seria o interrogatório de corréu, que teve 

seu conteúdo visivelmente distorc ido pela acusação para lhe dar sentido 

outro, mas que de toda forma se mostra imprestável como prova para 

condenar diante das seguidas manifestações do Supremo Tribunal 

Federal; (iii) Consta à fl.  3381 petição da defesa de EDUARDO 

FAGUNDES CARVALHO reiterando integralmente os termos constantes 

dos memoriais acostadas às fls.  2728/2750, como também, mais uma vez, 

postular a absolvição do acusado; e (v) a própria Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro, após instauração de processo administrativo (n.  

01/003.757/2017) junto à 3ª Comissão de Inquérito Administrativo para 

apuração dos mesmos fatos objeto da presente ação penal, entendeu de 

não indiciar a defendente, excluindo -a de qualquer responsabilidade 

quanto às irregularidades envolvendo o Consórcio Dynates -TCDI.  

 

Novas alegações finais apresentadas pela defesa de 

WANDERLEY TAVARES, às fls. 3382, sustentando, em síntese,  que: a) a 

inocência do acusado foi comprovada ao longo da instrução processual e  

reafirmada na peça apresentada anteriormente; e b) não houve , no caso 

concreto, a juntada de qualquer novo elemento probatório apresentado 

nos autos pelos réus colaboradores em suas alegações finais. Esses, tão 

somente,  defenderam a aplicação de pena previamente acordada com o 

Ministério Público Federal.  

 

É o relatório. DECIDO. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO  

 

II.1. ALEGAÇÕES PRELIMINARES  

 

Da inépcia da denúncia e da falta de justa causa para a 

deflagração da ação penal  

 

Sustentam as defesas de EDUARDO FAGUNDES 

CARVALHO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA a 

inépcia da denúncia, por ofensa ao disposto no art.  41 do Código de 

Processo Penal e a falta de justa causa para a deflagração da ação penal.  

 

Não merecem acolhida as teses defensivas.  

 

A questão já foi devidamente enfrentada e afastada na 

decisão de fls. 2036/2051, de modo  que, para evitar repetições 

desnecessárias reporto-me a fundamentação exposta naquela ocasião,  

transcrita a seguir:  

 

“As defesas de ALZAMIR FREITAS DE ARAÚJO, 

MARIA FERNANDA DE CARVALHO, WANDERLEY 

TAVARES DA SILVA, ERNESTO SIMÕES PRUESSER, 

RUI ALVES, EDER PARREIRA VILELA, WAGNER DE 

CASTRO PEREIRA e EDUARDO FAGUNDES 

CARVALHO requereram a rejeição da denúncia, 

alegando ausência de justa causa e inépcia da inicial  

acusatória.  

 

No tocante à descrição clara e individualizada dos 

fatos criminosos com a suposta participação dos 

acusados e aos elementos indiciários que subsidiam 
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de forma suficiente a denúncia para a deflagração da 

ação penal, reporto-me aos fundamentos expendidos 

na decisão de fls .  757/775, pelos quais foi recebida a 

inicial acusatória.  

 

Assim, pela leitura dos fatos descritos pela acusação, 

este juízo verificou que, verbis:  

“Com efeito, no recebimento de denúncias há 

mero juízo de delibação, cabendo ao órgão 

jurisdicional apenas examinar a peça acusatória 

no que tange ao preenchimento dos requisito s do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, bem 

como verificar se há algum motivo para rejeitá -

la, na forma do artigo 395, ou para absolver 

sumariamente o acusado, na forma do artigo 

397, ambos do mesmo diploma legal.  Desse 

modo, é impróprio exigir-se, até para não 

comprometer a imparcialidade que se espera do 

órgão julgador, uma análise aprofundada da 

procedência da pretensão punitiva.  

Descreve a denúncia que (FATO 01),  no período 

compreendido entre novembro de 2014 e o 

primeiro semestre de 2016, ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA, de modo consciente e voluntário, em 

razão da condição de Secretário Municipal de 

Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro, solici tou 

e aceitou promessa de vantagem indevida 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor 

do contrato celebrado entre o Consórcio 

DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro, para a execução de serviços técnicos de 
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monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, bem como recebeu efetivamente,  

em unidade de desígnios com VAGNER DE 

CASTRO PEREIRA, em 5 oportunidades, em 

razão da função pública exercida, vantagem 

indevida de ao menos R$ 319.700,00 (trezentos e 

dezenove mil  e setecentos reais) das empresas 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, que 

compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, para 

exercer o seu cargo com especial atenção aos 

interesses privados das empresas que 

compunham o consórcio, razão pela qual  

encontram-se incurso nas penas do artigo 317 do 

CP.  

Por sua vez (FATO 02), os representantes da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, e o  

representante da TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA 

SILVA, assim como os colaboradores CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA 

ROIG, de forma livre e consciente e em unidade 

de desígnios,  no período compreendido entre 

novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2016, ofereceram e prometeram vantagem 

indevida ao ex-Secretário Municipal de Obras 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA correspondente a 

4% (quatro por cento) do valor do contrato 

JFRJ
Fls 3443

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

44 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e 

o Município do Rio de Janeiro, para a execução 

de serviços técnicos de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL, e 

pagaram, em razão de tal  ajuste,  em 5 

oportunidades, ao menos R$ 319.700,00 a 

VAGNER DE CASTRO PEREIRA em benefício de 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, para determiná -

lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,  

com infração de deveres funcionais,  razão pela 

qual encontram-se incursos nas penas do artigo 

333 do CP.  

De acordo com a denúncia, o empresário CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR desenvolveu uma 

relação de confiança com ALEXANDRE PINTO, 

passando a exercer função semelhante à de um 

operador financeiro, intermediando a solicitação 

e o recolhimento de propina de outras empresas 

contratadas a pedido de ALEXANDRE PINTO.  

Relata o “Parquet” que diante da proximidade 

com o ex-Secretário,  CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR atuou como intermediário com os 

representantes da empresa DYNATEST 

ENGENHARIA, os denunciados ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER e RUI ALVES 

MARGARIDO, que tinham interesse em 

participar da licitação para contratação de 

empresa para execução de serviços técnicos de 

monitorização das obras e  serviços relacionados 

à implantação do BRT TRANSBRASIL, além de 
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intermediar a solicitação e o efetivo pagamento 

das vantagens indevidas do Consórcio formado 

pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA 

e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 

ao então Secretário ALEXANDRE PINTO e a 

outros agentes municipais.  

A fim de embasar as suas alegações,  o MPF 

trouxe aos autos declarações prestadas pelo 

colaborador CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR em que revelou que após o consórcio 

DYNATEST-TCDI ter ganho a licitação para a 

execução de serviços técnicos de monitorização 

dos contratos de obras e serviços relacionados à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL, o 

próprio colaborador indagou a ALEXANDRE 

PINTO, então secretário de Obras do Município 

do Rio de Janeiro se havia necessidade de 

pagamento de vantagens indevidas, ao que este 

informou que “deveria ser pago 3% do valor do 

contrato para si  e 1% para o Tribunal de Contas 

do Município; Que os 4% deveriam ser entregues 

ao Sub-Secretário de Obras do Município do Rio 

de Janeiro, WAGNER PEREIRA DE CASTRO; 

(.. .)” –  doc. 1 (fl.  109).  

Segundo informações ainda fornecidas por 

CELSO REINALDO, os representantes da 

empresa DYNATEST, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, tinham 
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conhecimento do pagamento das vantagens 

indevidas ao ex-Secretário ALEXANDRE PINTO, 

por meio de VAGNER PEREIRA (fls. 113/114).  

Com o escopo de corroborar as afirmações feitas 

por CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, foram 

juntadas aos autos declarações feitas por 

RAPHAEL LIMA ROIG, proprietário da empresa 

RR ALPHA juntamente com CELSO REINALDO 

RAMOS JÚNIOR, em acordo de colaboração 

premiada homologado por este Juízo sob o nº 

0509531-88.2017.4.02.5101, o qual confirmou os 

fatos narrados por CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR acerca do esquema de pagamento de 

propinas (doc. 02).  

Além disso, o MPF destaca planilhas dos estudos 

de custos do projeto, as quais aparentemente 

continham os lançamentos dos valores  

correspondentes às  vantagens indevidas e que 

foram enviadas por e-mail  entre EDER VILELA, 

Manoel Reigota e WANDERLEY TAVARES, tendo 

sido localizados nos e-mails dos dois últ imos, os  

quais foram obtidos mediante quebras de sigilo 

autorizadas por este Juízo nos autos 0211536 -

59.2017.4.02.5101 (f ls. 154/167).  

De acordo com o “Parquet”, a sistemática do 

pagamento de propinas consistia em repasses de 

valores da DYNATEST, líder do consórcio, para 

RR ALPHA, de propriedade dos colaboradores 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL 

ROIG, por transferências bancárias, que 

englobavam tanto a parcela devida a CELSO 
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REINALDO RAMOS JÚNIOR em razão de sua 

atuação pelos serviços prestados pelo consórcio 

como o montante que correspondia à vantagem 

indevida que havia sido ajustada e seria 

entregue a ALEXANDRE PINTO e a outros 

agentes públicos.  

Nesse sentido, o MPF colacionou aos autos 

extrato bancário apresentado espontaneamente 

por CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR em que 

se observa transferência bancária realizada pela 

DYNATEST em favor da RR ALPHA no  valor de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) realizada 

em 08/07/2005 (fl.  17).  

Destaca o MPF que a sistemática de pagamento 

de propina por meio de operações envolvendo a 

RR ALPHA, ocorreu por curto período, uma vez 

que no ano de 2016 CELSO JÚNIOR saiu do  país 

e deixou de fazer parte do esquema. A partir 

deste momento, segundo afirmações fei tas pelo 

colaborador RAPHAEL ROIG trazidas aos autos  

pelo MPF (fl . 125/128),  os valores destinados 

aos agentes públicos passaram a ser gerados 

pela própria DYNATEST através de EDER 

VILELA, com conhecimento dos sócios ERNESTO 

PREUSSLER e RUI MARGARIDO.  

O Relatório de Inteligência Financeira –  

RIF30680 (fls . 182/46) confirma o alegado ao 

apontar para diversos saques em espécie em 

valores que variaram de R$ 100.000,00 (cem mil  

reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil  reais),  

totalizando a importância de R$ 1.598.000,00 
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(um milhão e quinhentos e noventa e oito mil  

reais) e que ocorreram sobretudo a partir de 

2016 (f l.  22).  

O MPF trouxe aos autos ainda dados extraídos 

de quebra de sigilo bancário autorizada por este 

juízo nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101,  

os quais confirmam a realização de saques em 

espécie na boca do caixa a partir do segundo 

semestre de 2015 na conta da DYNATEST, sendo 

que alguns saques, segundo relata o MPF, 

correspondem às datas aproximadas em que 

houve pagamento de propina aos denunciados.  

Além disso, destaca o órgão ministerial as 

diversas ligações telefônicas efetuadas entre os 

terminais da DYNATEST a EDER VILELA, 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, RAPHAEL 

ROIG e VAGNER PEREIRA, identificadas por 

meio de quebra de sigilo telefônico autorizada 

por este Juízo nos autos nº 0211536- 

59.2017.4.02.5101, sobretudo ao longo de 2015, 

época em que supostamente foram recebidas por 

VAGNER PEREIRA a maior parte das vantage ns 

indevidas em tese destinadas a ALEXANDRE 

PINTO.  

Por fim, aponta o MPF para a situação bancária 

e fiscal de ALEXANDRE PINTO, consoante IPEI 

20170026 (fl.  336),  além da situação f iscal de 

VAGNER PEREIRA obtida a partir da quebra de 

sigilo deferida nos autos da cautelar nº  

0509600-57.2016.4.02.5101, que revelou a 

declaração pelo denunciado de recebimento de 
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recursos de pessoas físicas sem a devida 

identificação, no intuito, aparentemente, de 

evitar que os recursos auferidos com os crimes 

de corrupção passiva praticados restassem 

evidenciados.  

Em relação ao FATO 03, a exordial acusatória 

descreve que no período compreendido entre 

novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2017, EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, 

ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e MAURA 

FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, de modo consciente e voluntário e 

em unidade de desígnios, em razão da condição 

de fiscais do contrato de execução de serviços 

técnicos de monitorização dos contratos de 

obras e serviços relacionados à implantação do 

corredor BRT TRANSBRASIL, solicitaram e 

aceitaram promessa de vantagem indevida 

correspondente a 4,5% (quatro e meio por cento) 

do valor do contrato citado, sendo 1,5% (um e 

meio por cento) para cada um, bem como 

receberam, em razão da função pública 

exercida,em 10 oportunidades,  vantagem 

indevida total  de pelo menos R$ 725.446,80 

(setecentos e vinte e cinco mil,  quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos), sendo a 

parcela recebida porcada um deles 

correspondente a pelo menos R$ 241.815,60 

(Duzentos e quarenta e  um mil, oitocentos e 

quinze reais e sessenta centavos), das empresas 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI 
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CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, que 

compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, para 

exercer o seu cargo com especial atenção aos 

interesses privados das empresas  que 

compunham o consórcio,  praticando e omitindo 

atos de ofício, com infração de deveres 

funcionais, em decorrência das vantagens 

recebidas,  notadamente com relação à atividade 

de f iscalização e controle da execução das 

atividades inerentes ao contrato ci tado, razão 

pela qual encontram-se incursos nas penas do 

artigo 317, §1º, do CP.  

No que tange ao FATO 04, os representantes da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, e o  

representante da TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA 

SILVA, assim como os colaboradores CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA 

ROIG, por sua vez,  de forma livre e consciente e 

em unidade de desígnios, no período 

compreendido entre novembro de 2014 e o 

primeiro semestre de 2017, ofereceram e 

prometeram vantagem indevida aos agentes 

públicos municipais EDUARDO FAGUNDES DE 

CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA correspondente a 4,5% (quatro e 

meio por cento) do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o 
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Município do Rio de Janeiro, para execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos 

de obras e serviços relacionados à implantação 

do corredor BRT TRANSBRASIL, sendo 1,5% (um 

e meio por cento) para cada um, e pagaram, em 

razão de tal  ajuste, ao menos pelo menos R$ 

725.446,80 (setecentos e vinte e cinco mil ,  

quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos), sendo a parcela paga a cada um deles 

correspondente a pelo menos R$ 241 .815,60 

(Duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e 

quinze reais e sessenta centavos), para 

determiná-los a praticar, omitir ou retardar atos 

de ofício, com infração de deveres funcionais, o 

que efetivamente ocorreu, notadamente com 

relação à atividade de fiscalização e controle da 

execução das atividades inerentes ao contrato 

citado, razão pela qual encontram-se incursos 

nas penas do artigo 333, parágrafo único, do CP.  

Consoante documento colacionado à fl.  57, 

EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, 

ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e MAURA 

FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA foram designados em 17/11/2014 

para fiscalizarem os serviços objeto do contrato 

095/2014.  

Segundo relata o órgão ministerial, EDUARDO e 

ALZAMIR atuavam na supervisão da execução do 

objeto do contrato , que incluía a fiscalização em 

campo e as medições de serviços, enquanto 

MAURA atuava na função de gerenciamento, que 
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incluía a análise do andamento das obras com o 

planejamento que constava no contrato e a 

respectiva execução financeira.  

Para embasar as suas alegações, o MPF trouxe 

aos autos declarações prestadas em acordos de 

colaboração por CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR e RAPHAEL ROIG, além de dados 

obtidos por meio de cautelares autorizadas por 

este juízo.  

CELSO REINALDO, em suas declarações 

referentes a  atuação dos agentes públicos 

municipais EDUARDO, ALZAMIR e MAURA 

asseverou que fiscais, em meados do ano de 

2015, eram feitos pelos próprios colaboradores.  

Já no final de 2015, teria sido realizada uma 

reunião na sede da DYNATEST, da qual teriam 

participado CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, EDER VILELA e RUI ALVES 

MARGARIDO, em que restou ajustado que 

seriam realizados saques em dinheiro direto no 

caixa nas contas da DYNATEST para viabilizar a 

entrega dos valores em espécie aos agentes 

públicos.  

A corroborar as  declarações feitas,  o MPF 

trouxe aos autos dados obtidos a partir da 

quebra de sigilo bancário autorizada por este 

juízo nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101,  

que destacam saques identificados nas contas  

relacionadas à DYNATEST.  

Além disso, o órgão ministerial  colacionou 

planilha elaborada (f l.  61) a partir de 
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informações acerca de valores faturados e 

pagamentos realizados no âmbito do contrato 

celebrado com o consórcio DYNATEST-TCDI 

(doc. 19) e em dados obtidos a partir da 

movimentação bancária das cont as do consórcio 

DYNATEST-TCDI e nas declarações do 

colaborador RAPHAEL ROIG, em que são 

observados pagamentos aparentemente 

destinados aos agentes públicos ora denunciados 

após o recebimento pelo consórcio.  

Destaca-se ainda planilhas elaboradas pelo 

colaborador RAPHAEL ROIG em que constam 

valores supostamente pagos aos agentes públicos 

EDUARDO, ALZAMIR e MAURA (fls.  62 e 63).  

A fim de corroborar as alegações dos 

colaboradores,  o MPF destacou, em relação a 

MAURA, dados obtidos a partir de sigilo 

telefônico autorizada por este Juízo nos autos nº 

0211536-59.2017.4.02.5101 que revelam 57 

registros telefônicos realizados entre o terminal  

da fiscal e CELSO REINALDO no período em 

que o colaborador era responsável pelo 

pagamento das supostas vantagens indevidas, o 

que reforça as declarações feitas pelos 

colaboradores acerca do pagamento das 

referidas vantagens aos f iscais.  

O órgão ministerial  cita ainda dados obtidos de 

quebra de sigilo bancário autorizada por este 

juízo nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101 

que revelam saques em dinheiro da conta da 

DYNATEST, aliados a registros telefônicos feitos 
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entre RAPHAEL ROIG, EDER e MAURA que 

aparentemente se tratavam de comunicações 

para recebimento dos valores a título de propina.  

Por fim, destaca o órgão ministerial infor mações 

acerca da movimentação financeira de 

EDUARDO FAGUNDES e ALZAMIR, constante 

em documentação acostada aos autos, além do 

vultoso aumento patrimonial de ambos no 

período dos fatos, o que reforça as afirmações 

feitas pelos colaboradores de recebimento d e 

propina pelos referidos fiscais.  

Em relação ao FATO 05, narra a denúncia que 

ao menos entre os anos de 2014 e 2017, VAGNER 

DE CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE 

CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER 

PARREIRA VILELA, RAPHAEL LIMA ROIG, além 

de CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, JUAN 

LUIS BERTRÁN BITLLONCH e outras pessoas já  

denunciadas na ação penal 0174071 -

16.2017.4.02.5101, notadamente ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA, EDUARDO FAGUNDES 

CARVALHO e ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

ainda indivíduos a serem denunciados 

oportunamente ou ainda não identificados, de 

modo consciente, voluntário,  estável e em 

comunhão de vontades,  promoveram, 

constituíram e integraram, pessoalmente, uma 

organização criminosa, que tinha por finalidade 

a prática de crimes de corrupção ativa e 
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passiva, com desvio de recurso públicos de 

contratos celebrados executado para execução 

de obras públicas e prestação de serviços por 

pessoas jurídicas contratadas pelo Município do 

Rio de Janeiro para a obtenção de vantagens 

indevidas por agentes públicos e pessoas a eles  

relacionadas, bem como a lavagem dos recursos 

financeiros auferidos desses deli tos e crimes 

contra o sistema financeiro nacional, razão pela 

qual encontram-se incursos nas penas do artigo 

2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.  

Relata o “parquet” que ALEXANDRE PINTO, já  

denunciado na ação penal 0174071 -

16.2017.4.02.5101 pela prática do delito de 

pertinência à organização criminosa, Secretário 

Municipal de Obras à época dos fatos narra dos 

na denúncia, detinha posição de destaque na 

organização criminosa responsável por esquema 

de desvio de verbas públicas com recebimento de 

propinas correspondentes a percentuais de 

valores devidos para execução de obras públicas 

municipais e contratos de prestação de serviços.  

Segundo o órgão ministerial , tal  esquema 

contava ainda com o envolvimento de diversos 

agentes em toda cadeia de servidores municipais  

como os denunciados na presente exordial  

acusatória.  

A partir do acordo de colaboração premiada c om 

o empresário CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, aliado a outros elementos de prova 

acostados autos,  foi possível identificar,  segundo 
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o MPF, a estrutura e divisão das tarefas da 

referida organização em três núcleos,  

econômico, administrativo, e financeiro 

operacional.  

De acordo com a denúncia,  ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER e RUI ALVES MARGARIDO, 

administradores da DYNATEST, integravam o 

núcleo econômico, tendo autorizado, com a 

intermediação de CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, o oferecimento e pagamento habitual 

de vantagens indevidas ao então Secretário 

Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA, ao Subsecretário VAGNER PEREIRA e 

aos agentes municipais responsáveis pela 

fiscalização do contrato formado entre a 

DYNATEST e a TCDI CONSULTORIA, com a 

Prefeitura Municipal,  EDUARDO FAGUNDES 

CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA. No mesmo sentido,  

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, administrador 

da empresa TCDI CONSULTORIA, integrava o 

referido núcleo, autorizando o ajuste e  

pagamento habitual de propina aos referidos  

agentes públicos.  

Prosseguindo no relato, ÉDER VILELA e 

RAPHAEL ROIG também integram o núcleo 

econômico, como responsáveis, junto com 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, por 

movimentar os recursos em espécie e efetivar a 

entrega dos valor das propinas pelas empresas 

aos servidores municipais.  
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De outra parte,  VAGNER PEREIRA, 

Subsecretário Municipal de Obras, atuava como 

braço direito de ALEXANDRE PINTO, sendo 

responsável, além de outras funções, por 

promover o recolhimento de propina de alguns 

dos empresários que participavam do esquema de 

pagamento de vantagens indevidas em 

percentuais dos contratos obtidos junto à 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

Em relação ao núcleo administrativo, descreve a 

denúncia que era composto pelos fiscais 

responsáveis pelas ativ idades de gerenciamento 

e supervisão do contrato celebrado, dentre os  

quais, MAURA FERNANDA (os demais fiscais 

EDUARDO e ALZAMIR já foram denunciados em 

outra ação penal por crimes de corrupção e 

pertinência à organização criminosa em exame),  

solicitando e  recebendo propina dos empresários 

contratados pela Prefeitura.  

Registre-se que, com relação ao contrato de 

prestação de serviços objeto da presente 

denúncia, os valores de propina solicitados pela 

organização criminosa às empresas envolvidas 

foi da ordem de R$ 2.224.258,44 (dois milhões,  

duzents e vinte e quatro mil,  duzentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), correspondente a 8,5% do valor total  

do contrato de R$ 26.167.746,42.  

Observo, portanto,  que o órgão ministerial expôs 

com clareza os fatos criminosos e suas 

circunstâncias, fazendo constar a qualificação 
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dos denunciados e a classif icação dos crimes, o 

que atende os pressupostos contidos no artigo 41 

do CPP e afasta a incidência do inciso I do 

artigo 395 do CPP.  

A presença dos pressupostos processuais e 

condições da ação penal repele a ocorrência do 

disposto no inciso II do mesmo artigo.  

Verifico,  ainda, estarem minimamente delineadas 

a autoria e a materialidade dos crimes que, em 

tese, teriam sido cometidos pelos acusados, o 

que se afere do teor da documentação que instrui  

a exordial,  razão pela qual considero haver justa 

causa para o prosseguimento da ação penal,  

rechaçando a aplicação do inciso III do 

mencionado artigo.  

Assim, a presente ação deve ser admitida, 

porquanto ausentes  as causas de rejeição, razão 

pela qual RECEBO A DENÚNCIA.”.  

 

Como se vê, a denúncia e seu aditamento (fls . 3/93 e 

1111/1112) descreveram os fatos em longa narrativa, 

tratando-se de complexa organização criminosa 

voltada para a prática de crimes de corrupç ão, 

evasão de divisas e lavagem de capitais,  delineando 

o papel dos acusados. Ao menos, in status 

assertionis,  e para esse momento processual em que 

vigora o princípio in dubio por societatis, não 

vislumbro ausência de descrição suficiente dos fatos  

típicos com suas circunstâncias aptas a possibilitar a 

atuação da defesa.  
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Sobre a presença de justa causa penal, saliento não 

ser o momento adequado para uma análise mais 

aprofundada da narrativa acusatória em cotejo com 

os elementos trazidos aos autos.  Todavia , ao menos 

em sede de cognição sumária, verifica -se que a 

imputação, conta com o acordo de colaboração 

celebrado conforme os ditames legais.  

 

Como elementos de corroboração, o Ministério 

Público lista um rol de documentos, que acompanha 

a inicial acusatória,  independentes entre si, a saber:  

 

“1. Termo de Constituição do Consórcio Dyna -TCDI;  

2. Contrato nº 095/2014 firmado entre Consórcio 

Dynatest-TCDI e Município do Rio de Janeiro;  

3. E-mails com planilhas de custos com os 

lançamentos dos valores de propina  localizados nas 

caixas de e-mail de Manoel Reigota e Wanderley 

Tavares da Silva;  

4. Minuta do contrato de constituição da SCP da RR 

Alpha com a Dynatest;  

5. Extrato da conta da RR Alpha com a TED de 

1.000.000,00;  

6. Anotação produzida por Celso Ramos Júni or para 

ser levada a Ernesto Preussler;  

7. RIF COAF 30680;  

8. E-mails trocados entre Alexandre Pinto e 

Wanderley Tavares;  

9. RIF COAF 24274;10. Comprovante de pagamento 

da aquisição do imóvel da Odebrecht Realizações por 
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Alexandre Pinto com pagamento de parte dos 

recursos em dinheiro;  

11. IPEI 20170026;  

12. Denúncia lavagem interna Alexandre Pinto;  

13. Dossiê Integrado Vagner Pereira;  

14. Auto de apreensão com cartões internacionais de 

Vagner;  

15. E-mails relacionados às dificuldades no 

relacionamento Dynatest com a TCDI;  

16. Relação de pagamentos do Consórcio 

encaminhada pela Prefeitura;  

17. Planilhas apresentadas por Celso Ramos Júnior 

(Despesas de Maio e planilha da RR Alpha);  

18. E-mail em que Eduardo Fagundes pede a 

contratação da engenheira Beatriz;  

19. IPEI RJ20170014 e dossiê integrado de Eduardo 

Fagundes e esposa;  

20. Auto de Apreensão 390/2017 de Eduardo 

Fagundes na Rio 40 graus –  item 14;  

21. IPEI 20170025 e Dossiê Integrado de Alzamir 

Araújo;  

22. Tabela Transações SIMBA de Alzamir com 

depósitos em dinheiro;”.  

 

Saliente-se, ainda, que foi requerido e deferido o 

compartilhamento das provas constantes dos feitos 

citados na inicial acusatória,  conforme decisão de 

fls. 1080/1096.  

 

Assim, verifica-se que o recebimento da denúncia,  no 

caso, apoia-se em fundamentos suficientes que 
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demonstram a identificação de indícios suficientes 

acerca dos crimes imputados, a depender de 

confirmação, após a fase instrutória,  caso se chegue 

ao suporte probatório suficiente para eventuais 

condenações.”  

 

Portanto, rejeito a alegação de inépcia da denúncia e de falta  

de justa causa para deflagração da ação penal.  

 

Do cerceamento de defesa em razão do indeferimento de 

diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo 

Penal  

 

Sustenta a defesa de ERNESTO SIMÕES P REUSSLER, RUI 

ALVES MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, às fls . 2970/3061 a 

existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das 

diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo 

Penal,  pois compreendidas no direito à prova dos  Acusados.  

 

Não vislumbro a existência do cerceamento de defesa 

alegado.  

 

Vê-se que a decisão de fls . 2588/2594, que indeferiu na 

íntegra o requerimento formulado pela defesa pugnando pela realização 

de diversas dil igências,  foi  devidamente fundamentada, c onforme trecho 

transcrito a seguir:  

 

“Fls. 2455/2457: A defesa de ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, apresentou requerimento 

pugnando pela realização das seguintes diligências: 
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(i) seja oficiado o Tribunal de Contas do Mu nicípio 

do Rio de Janeiro para que forneça cópia integral do 

Processo nº 040/001475/2015 em trâmite perante 

aquele órgão, uma vez que a instrução processual 

trouxe a fundada suspeita de que os colaboradores 

Celso Ramos Júnior e Raphael Lima Roig, por meio 

das inverídicas acusações formuladas nestes autos, 

estejam buscando mascarar ou ocultar possíveis 

operações ilícitas em favor de empresas do 

Consórcio Transbrasil; (ii) seja intimado o 

Ministério Público Federal para que junte aos autos 

(a) os documentos por ele requeridos à fl.  325 do 

procedimento nº 0211536-59.2017.4.02.5101, com 

determinação judicial expedida à f l.  327 dos mesmos 

autos; (b) registros bancários fornecidos pelo Banco 

Citibank em atendimento ao ofício OFI.0044.01970 -

0/2017, encaminhados pela instituição bancária 

diretamente ao Ministério Público Federal em 

10.01.18, conforme protocolo de fls. 350 -2 daquele 

procedimento; (c) registros bancários fornecidos 

pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao 

ofício OFI.0044.01970-0/2017, reiterado pelo ofício 

OFI.0055.01850-9/2018 (fls.  350-2 daquele 

procedimento); (i ii) seja determinado que os 

Colaboradores Celso Ramos Júnior e Raphael Roig –  

em atenção ao artigo 4º, § 4º,  da Lei no 12.850/13 e 

às cláusulas 20ª  e 28ª  de seus acordos de 

colaboração –  apresentem os seguintes documentos,  

a fim de possibil itar o pleno exercício do direito de 

defesa dos Peticionários (art.  5º,  LV, da Constituição 

Federal): (a) extratos bancários de todas as contas 
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bancárias em nome dos Colaboradores e de todas as 

empresas das quais são sócios ou que sejam por eles  

operadas, tanto nacionais quanto estrangeiras,  no 

período de novembro de 2014 a junho de 2017; (b) 

extratos telefônicos dos Colaboradores no período de 

novembro de 2014 a junho de 2017; (c) identificação 

das contas beneficiadas com as transferências 

bancárias realizadas pela RR Alpha, em especial os 

R$ 80.000,00 e R$ 780.000,00 transferidos após o 

pagamento realizado pela Dynatest  em favor daquela 

empresa, cujas transações estão a seguir 

identificadas : “TBI0477.11983-8 C/C” e 

“AG.TEF7025.01355 -3” (fls. 19); e (d) balanço 

patrimonial e cópia do Livro Razão da RR Alpha, a 

fim de verif icar a que título se deu o recebimento dos 

valores distribuídos àquela empresa, já que o 

Colaborador Celso Ramos Júnior alega “QUE nã o 

houve formalização dos repasses da DYNATEST à RR 

APLHA” (fls. 113); (iv) superada a fase de 

diligências, seja aberto prazo para apresentação de 

memoriais em primeiro para o Ministério Público 

Federal,  em seguida aos acusados que firmaram 

colaboração premiada e, somente após a 

apresentação de suas razões, às defesas dos demais 

corréus.  Tal medida visa assegurar o efetivo 

exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,  

LV, da Constituição Federal).  

 

No que respeita à expedição de ofício ao Tribunal d e 

Contas do Município do Rio de Janeiro, indefiro o 

requerido. Não vislumbro qualquer pertinência na 
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diligência ora pretendida, sobretudo porque é ônus 

da acusação trazer aos autos os elementos de prova 

para demonstrar os fatos descritos na denúncia,  

assim como é ônus da defesa demonstrar as 

alegações feitas, nos termos do artigo 156 do CPP. 

Como já dito linhas acima, não cabe ao Juízo, a 

princípio, diligenciar para obter provas de defesa ou 

de acusação, isso é trabalho das partes.  

 

Em relação ao requerimento concernente a intimação 

do Ministério Público Federal para que junte aos 

autos os documentos discriminados no item (ii)  

acima, indefiro,  igualmente. Isso porque, toda a 

documentação juntada aos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101 está disponível para ace sso a 

defesa, de modo que não se faz necessário que sejam 

juntadas aos presentes autos. Ressalto, outrossim, 

que se o MPF não trouxer aos autos provas de que 

porventura tenham acesso, tal conduta não trará 

qualquer prejuízo a defesa do ora requerente, pois  

apenas serão levados em consideração na decisão 

final de mérito as provas constantes dos autos.  

 

Quanto ao requerimento de juntada aos autos pelos  

colaboradores dos extratos bancários de todas as 

contas bancárias que estejam em seus nomes e de 

todas as empresas das quais são sócios ou que sejam 

por eles operadas, bem como dos seus extratos 

telefônicos no período de novembro de 2014 a junho 

de 2017, não vislumbro ser tal requerimento 

necessário ou útil à busca da verdade.  
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Ressalto que a denúncia imputa aos  ora requerentes,  

bem como aos colaboradores Celso Ramos e Raphael  

Roigos, o delito de corrupção passiva, por terem, em 

tese, oferecido e prometido vantagem indevida ao 

corréu Alexandre Pinto e efetuado pagamentos a 

título de propina ao corréu Vagner de Castro 

envolvendo supostos valores de propina pagos a 

Alexandre Pinto e a Vagner de Castro.  

 

Em relação ao pedido da defesa para que sejam 

intimados os referidos colaboradores para que 

juntem aos autos a identif icação das contas 

beneficiadas com as transferências bancárias  

realizadas pela RR Alpha, em especial os R$ 

80.000,00 e R$ 780.000,00 transferidos após o 

pagamento realizado pela Dynatest  em favor daquela 

empresa, cujas transações estão a seguir 

identificadas : “TBI0477.11983 -8 C/C” e 

“AG.TEF7025.01355 -3” (fls.  19),  bem como o 

balanço patrimonial e cópia do Livro Razão da RR 

Alpha, a fim de verificar a que título se deu o 

recebimento dos valores distribuídos àquela empresa, 

já que o Colaborador Celso Ramos Júnior alega 

“QUE não houve formalização dos repasses da 

DYNATEST à RR APLHA” (fls . 113),  indefiro, 

igualmente.”  

 

 

Assim, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa e 

tampouco o efetivo prejuízo em razão do indeferimento das diligências  
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pretendidas,  nos termos do preconizado no Enunciado nº 523 do Su premo 

Tribunal Federal.  

 

Por tais razões, afasto a preliminar  suscitada.  

 

Da nulidade absoluta do depoimento policial do acusado 

EDER PARREIRA VILELA  

 

A defesa de EDER PARREIRA VILELA sustenta que o 

depoimento prestado pelo acusado em sede policial padecer ia de 

nulidade, porquanto não lhe foi oportunizado o direito de ser assistido 

por Advogado, impedindo, por conseguinte, a util ização de suas 

declarações em seu desfavor.  

 

Afirmou, em síntese,  que, ao ser conduzido à sede da Polícia 

Federal em São Paulo, so licitou a presença de um Advogado, pedindo, 

para tanto,  que entrasse em contato com a empresa Dynatest . O pedido 

de telefonema foi atendido, mas os policiais não aguardaram a presença 

do Defensor para tomar seu depoimento.  

 

Verifica-se,  no entanto,  que não  houve nenhuma 

formalização ou comunicação sobre tais ilegalidades supostamente 

praticadas pela autoridade policial , mas apenas um registro no inquérito 

policial termo de que EDER foi ouvido sem a presença de advogado.  

 

Não merece acolhida a tese defensiva .  

 

Embora haja quem defenda que a modificação promovida 

pela Lei n.º 13.245/2016, no art.  7º, XXI, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil),  tornou obrigatória a presença de 

advogado na fase investigativa,  a melhor interpretação é no sentido de 
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que este novo diploma legal apenas reforça o direito dos patronos de 

assistirem seus clientes também nessa fase, ou seja, apenas assegura que 

os advogados possam acessar os autos da investigação ou, se assim 

desejarem, acompanhar oitivas na fase  investigativa,  sem, contudo, 

impor qualquer obrigatoriedade de que o advogado esteja presente ou 

acompanhe todos os depoimentos colhidos na fase de inquérito. O 

objetivo da lei não foi  o de instituir ampla defesa automática e 

obrigatória nas investigações  criminais, mas sim o de garantir respaldo 

legal para que os advogados possam melhor exercer suas funções.  

 

Por conseguinte,  a presença da defesa técnica no 

interrogatório e nos demais atos da investigação criminal continua sendo 

facultativa.  

 

É certo, ainda, que o inquérito policial é peça destinada à 

formação da opinio delicti  do órgão acusatório, com caráter meramente 

informativo, suscetível , portanto, de regular mitigação das garantias do 

sistema acusatório e da ampla defesa.  

 

Portanto, afasto a presente preliminar.  

 

Ultrapassadas essas questões preliminares, passo a analisar o 

mérito da causa.  

 

Inicialmente,  cumpre contextualizar, brevemente,  os fatos 

criminosos imputados aos réus, conforme descritos na inicial  acusatória.  

 

Narra o MPF que com o desenro lar das investigações no 

âmbito das Operações Calicute e Eficiência, foram celebrados novos 

acordos de leniência, dentre eles, o da Carioca Christ iani -Nielsen 
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Engenharia S/A, homologado perante esse juízo, nos autos do processo 

n° 0506972-95.2016.4.02.5101. 

 

A empreiteira era integrante de vários consórcios para as  

obras realizadas no Rio de Janeiro, principalmente àquelas relacionadas 

à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Assim, o quadro narrado pelos 

lenientes e as investigações que se seguiram revelara m um grande 

esquema de corrupção instalado na Prefeitura do Rio de Janeiro,  

envolvendo agentes públicos e empreiteiras de forma semelhante ao que 

foi descoberto no Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo que os 

ilícitos inicialmente noticiados ocorreram , principalmente, em duas obras 

municipais, financiadas com recursos federais: TRANSCARIOCA LOTE 

2 e OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DE 

JACAREPAGUÁ. Dentre os fatos citados pelos lenientes estava a 

solicitação de vantagens indevidas pelo então Secr etário Municipal de 

Obras do Rio de Janeiro ALEXANDRE PINTO DA SILVA, 

correspondente a 1% (um por cento) do valor de cada um dos dois  

contratos celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e os 

respectivos consórcios vencedores das licitações.  

 

Tais fatos foram objeto da ação penal nº 0174071 -

16.2017.4.02.5101 (Operação Rio 40 Graus), sendo que ALEXANDRE 

PINTO foi condenado, juntamente com outros acusados, alguns inclusive 

denunciados nesta ação penal, pela prática dos crimes previstos no artigo 

317 do CP c/c 327, § 2º do CP (corrupção passiva) e art . 2º,  § 4º, II,  da 

Lei 12.850/2013 (pertinência a organização criminosa).  

 

ALEXANDRE PINTO foi ainda denunciado e condenado nos 

autos 0004639-62.2018.4.02.5101 por diversos crimes de lavagem de 

dinheiro em razão das operações que efetuou visando ocultar seu 

patrimônio ilicitamente adquirido em nome de familiares e de uma 
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empresa por ele criada para tal finalidade, alcançando uma pena total de 

23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão.  

 

Na presente denúncia são imputados fatos criminosos 

praticados pelos integrantes da organização criminosa no que tange aos 

pagamentos de vantagens indevidas pelos representantes das empresas 

que compunham o Consórcio Dynatest -TCDI ao então Secretário 

Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA SILVA e ao Subsecretário 

VAGNER DE CASTRO PEREIRA, assim como à equipe de fiscalização 

do contrato de monitorização da execução das obras do BRT Transbrasil,  

salientando-se que os atos de corrupção envolvendo outras obras 

municipais e outras empresas corruptoras são apurados de forma 

autônoma, podendo ser objeto de outras denúncias.  

 

Segundo a acusação, após a deflagração da Operação Rio 40 

Graus, na sequência das investigações,  foi celebrado acordo de 

colaboração premiada com o empresário CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, homologado por este juízo nos autos nº 0506620 -

06.2017.4.02.5101, que permitiu o aprofundamento das apurações sobre 

os crimes cometidos pela supracitada organização criminosa, revelando 

fatos ilícitos que consubstanci am, dentre outros,  os seguintes tipos 

penais: organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva,  

lavagem de dinheiro,  fraude contra licitações,  evasão de divisas,  

manutenção de contas não declaradas no exterior e sonegação fiscal.  

 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR atuava na importação 

e venda de materiais como geogrelhas (insumo utilizado no asfaltamento 

de superfícies), pigmento asfáltico e aditivos de mistura morna, de 

aplicação em obras de vias asfálticas,  tendo como principais clientes 

empresas prestadoras de serviços à Prefeitura do Rio de Janeiro.  Embora 

não fosse contratada diretamente pela Prefeitura, a recomendação de seus 
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produtos por parte do ex-Secretário ensejou a cobrança de vantagens 

indevidas por ALEXANDRE PINTO. Inicialmente o colaborador  vendia 

tais produtos no Brasil através da empresa MATONI IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO, e a partir de 2011, com o fechamento da MATONI por 

problemas nas transações de comércio exterior,  CELSO JÚNIOR optou 

por abrir uma empresa no exterior denominada BYNKELOR, e  passou a 

atuar apenas como representante comercial dos produtos que já vendia,  

porém sem a responsabilidade pelas questões de importação no Brasil , já 

que outras empresas atuavam em tal  etapa (DOC. 01 –  Histórico e Anexo 

01).  

 

Depois de um período realizando o pagamento de propinas a 

ALEXANDRE PINTO, foi  criada uma relação de confiança entre estes,  

de modo que o colaborador CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR passou 

a exercer uma função semelhante a de um operador financeiro:  além de 

acautelar recursos devidos a ALEXANDRE PINTO a tí tulo de propina, 

CELSO JÚNIOR intermediou a solicitação e fez o recolhimento de 

propina de outras empresas contratadas a pedido de ALEXANDRE, 

auxiliou o ex-Secretário na abertura de uma conta bancária no exterior e 

na prática de diversos  atos de lavagem de capitais, com a 

disponibil ização dos recursos em conta em nome de uma offshore ,  além 

de atuar na remessa dos recursos espúrios ao exterior e em sua 

movimentação, disponibilizando os recursos em questão conforme as  

demandas de ALEXANDRE.  

 

Ainda segundo a acusação, em razão de tal proximidade com 

o ex-Secretário, CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR teria exercido tal 

papel de intermediário com os representantes da empresa DYNATEST 

ENGENHARIA, os denunciados ERNESTO SIMÕES PREUSSLER e RUI 

ALVES MARGARIDO, que estavam interessados em participar de 

licitação para contratação de empresa para execução de serviços técnicos 
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de monitorização das obras e serviços relacionados à implantação do 

BRT Transbrasil,  corredor exclusivo entre o centro da cidade do R io de 

Janeiro ao bairro de Deodoro. Além de consultar ALEXANDRE PINTO a 

respeito da existência de direcionamento prévio da lici tação para alguma 

empresa, CELSO JÚNIOR intermediou a solicitação e o efetivo 

pagamento das vantagens indevidas do Consórcio form ado pelas 

empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA ao ex-Secretário e a outros agentes municipais.  

 

A própria inclusão da TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA no consórcio foi realizada, segundo a denúncia,  

por determinação de ALEXANDRE PINTO DA SILVA como condição 

para que a DYNATEST ENGENHARIA pudesse participar do certame. O 

ex-Secretário ainda fixou o percentual de 20% (vinte por cento) de 

participação da TCDI no contrato com o objetivo de beneficiar o 

proprietário da referida empresa,  WANDERLEY TAVARES DA SILVA, 

que possuía influência no Ministério das Cidades e auxiliaria a Prefeitura 

do Rio de Janeiro na alocação de recursos federais nas obras do 

município, e com quem ALEXANDRE PINTO mantinha laços de 

amizade.  

 

Além disso, o funcionário de CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, RAPHAEL LIMA ROIG, também teria celebrado acordo de 

colaboração premiada com o Ministério Público Federal , homologado nos 

autos nº 0509531-88.2017.4.02.5101, confirmando os fatos narrados pelo 

primeiro e acrescentando detalhes sobre a conduta dos denunciados após 

a saída de CELSO do esquema de pagamento de propinas.  

 

O Ministério Público Federal afirma ainda que os ilícitos 

verificados envolveram a solicitação de vantagem indevida pelo então 

Secretário Municipal  de Obras do Rio de Janeiro, e a solicitação de 
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vantagens indevidas pelos fiscais de gerenciamento e supervisão do 

referido contrato, e confirmam a existência de uma verdadeira 

organização criminosa instalada na Prefeitura do Rio de Janeiro,  

dedicada à obtenção de vantagens indevidas por parte de agentes 

públicos,  estas oferecidas não só pelas empreiteiras executoras das obras 

públicas municipais, mas também por empresas.  

 

Sustenta que no caso dos pagamentos de propina envolvendo 

o contrato com o Consórcio Dynatest-TCDI, inicialmente eram realizados 

diretamente por CELSO JÚNIOR, com o repasse dos valores 

correspondentes por meio de transferências entre a líder do consórcio 

DYNATEST e a empresa RR ALPHA, administrada pelos colaboradores.  

Após as transferências,  os recursos recebidos permaneciam parados na 

conta da RR ALPHA ou eram movimentados para outras contas de 

CELSO JÚNIOR e o colaborador se valia paralelamente de recursos de 

sua empresa BYNKELOR S.A. depositados no exterior para realizar  

operações de dólar cabo invertido com o doleiro JUAN LUIS BERTRÁN 

BITLLONCH, que disponibilizava os valores em reais no Brasil que eram 

usados para os pagamentos em espécie aos agentes públicos.  Assim pode 

ser ilustrado o fluxo dos recursos no esquema criminoso.  

 

Por fim, com a saída de CELSO JÚNIOR do esquema, os  

valores em espécie a serem repassados aos agentes públicos passaram a 

ser disponibilizados pela própria DYNATEST mediante saques em suas 

contas bancárias.  

 

Feitas essas breves considerações,  passo à análise das 

imputações feitas aos ora acusados.  

 

 

II. MÉRITO 
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Da materialidade e autoria do delito de corrupção passiva 

praticado pelos acusados ALEXANDRE PINTO DA SILVA e VAGNER 

DE CASTRO PEREIRA e de corrupção ativa praticado pelos 

acusados ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO, EDER PARREIRA VILELA, WANDERLEY TAVARES 

DA SILVA, CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA 

ROIG –  Conjunto de FATOS 01 e 02.  

 

Em relação aos Fatos 01 e 02, a acusação imputa aos réus 

ALEXANDRE PINTO e VAGNER DE CASTRO PEREIRA a práti ca do 

delito de corrupção passiva,  tipificado no artigo 317, § 1º,  do Código 

Penal,  e a prática do crime de corrupção ativa correspondente, praticado 

pelos representantes da empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como 

os colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL 

LIMA ROIG, nos seguintes termos:  

 

“No período compreendido entre novembro de 2014 e  

o primeiro semestre de 2016, ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA, de modo consciente e voluntário,  em razão da 

condição de Secretário Municipal de Obras da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, solicitou e aceitou 

promessa de vantagem indevida correspondente a 4% 

(quatro por cento) do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do 

Rio de Janeiro, para a execução de serviços técnicos 

de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 
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TRANSBRASIL, bem como recebeu efetivamente, em 

unidade de desígnios com VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA, em 5 oportunidades,  em razão da função 

pública exercida, vantagem indevida de ao menos R$ 

319.700,00 (trezentos e dezenove mil  e setecentos  

reais) das empresas DYNATEST ENGENHARI A LTDA 

e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, que 

compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, para 

exercer o seu cargo com especial  atenção aos 

interesses privados das empresas que compunham o 

consórcio (Corrupção Passiva/Art. 317 do CP –  

Conjunto de Fatos 01).  

 

Por sua vez, os representantes da empresa DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY 

TAVARES DA SILVA, assim como os colaboradores  

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL 

LIMA ROIG, de forma livre e consciente e em unidade 

de desígnios, no período compreendido entre 

novembro de 2014 e o primeiro semestre de 2016,  

ofereceram e prometeram vantagem indevida ao ex -

Secretário Municipal de Obras AL EXANDRE PINTO 

DA SILVA correspondente a 4% (quatro por cento) do 

valor do contrato celebrado entre o Consórcio 

DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de Janeiro, 

para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 
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TRANSBRASIL, e pagaram, em razão de tal ajuste,  em 

5 oportunidades, ao menos R$ 319.700,00 a VAGNER 

DE CASTRO PEREIRA em benefício de ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA, para determiná-lo a praticar,  

omitir ou retardar ato de ofício,  com infração de 

deveres funcionais. (Corrupção Ativa/Art. 33 3 do CP 

–  Conjunto de Fatos 02)”.  

 

Encontram-se nos autos as seguintes provas das condutas 

supratranscritas:  (i)  os acordos de colaboração premiada de CELSO 

RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, homologados pelo Juízo sob 

os números 0506620-06.2017.4.02.5101 e 0509531-88.2017.4.02.5101, 

respectivamente, cujas informações foram confirmadas em Juízo durante 

os seus respectivos interrogatórios; (ii)  os dados obtidos mediante as 

quebras de sigilo autorizadas pelo Juízo nos autos 0211536 -

59.2017.4.02.5101, com destaque para a movimentação bancária das 

contas do Consórcio Dynatest -TCDI e empresas relacionadas, bem como 

para os registros telefônicos e os e -mails trocados entre os denunciados 

que continham planilhas com os lançamentos dos valores 

correspondentes às vantagens indevidas prometida aos agentes públicos,  

entre outros elementos que comprovam que a reunião das empresas se 

deu efetivamente por exigência de ALEXANDRE PINTO (fls. 154/167 e 

662/688); (iii ) a minuta do contrato de constituição da SCP a ser formada 

pela DYNATEST e a empresa RR ALPHA para viabilizar o pagamento da 

propina e os repasses de valores a CELSO JÚNIOR (fls. 169/176); (iv) 

os documentos entregues espontaneamente por CELSO JÚNIOR em r azão 

de seu acordo de colaboração, tais como o extrato bancário em que 

consta uma TED realizada pela DYNATEST em favor da RR ALPHA no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 08/07/2015 (fl . 178) e 

a anotação que foi produzida pelo mesmo à época do s fatos para ser 

levada a ERNESTO PREUSSLER para que este tomasse conhecimento do 

JFRJ
Fls 3475

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

76 

ajuste de propina feito com ALEXANDRE PINTO (fl . 180);  (v) o 

Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 30680 encaminhado pelo 

COAF, com operações suspeitas objeto de comu nicação confirmadas 

através dos dados fiscais e bancários obtidos através da quebra de sigilo 

(fls. 182/246);  (vi) a situação fiscal e bancária de ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA e VAGNER DE CASTRO PEREIRA descrita quando da 

denúncia em face do primeiro na Operação Rio 40 Graus e no 

requerimento de prisão preventiva de ambos realizado nos autos nº 

0004648-24.2018.4.02.5101, revelada a partir  da quebra de sigilo 

deferida nos autos da medida cautelar nº 0509600 -57.2016.4.02.5101 

(fls. 366/416 e 475/625); (vii) as declarações dos acusados prestadas 

tanto em sede policial como em Juízo (fls. 635/659) e (viii) os 

depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação em Juízo.  

 

As declarações prestadas pelos colaboradores CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, na  sede da 

Procuradoria Geral  da República (fls.  108/120), devidamente  

confirmadas em Juízo ,  foram uníssonas no sentido de que houve 

pagamento de vantagens indevidas  ao ex-secretário ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA no contrato de prestação de serviços de monitoriza ção das 

obras e serviços relacionados à implantação do BRT Transbrasil.  Veja -

se:  

 

Em seu depoimento (fls. 97/120), CELSO JÚNIOR afirmou 

que o acusado ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, sócio -administrador da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, teria solicitado ao 

colaborador que consultasse o então secretário de obras ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA sobre a existência de algum “dono” da licitação que 

seria realizada para contratação de serviços de monitorização das obras e 

serviços relacionados à implantação do BRT Transbr asil,  pois teria 

interesse em participar do certame; que ALEXANDRE PINTO DA SILVA 
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teria respondido que não havia um “dono” e teria concordado com a 

participação da empresa DYNATEST na l icitação, desde que o fizesse em 

Consórcio com a empresa TCDI, represen tada por WANDERLEY 

TAVARES DA SILVA; que ALEXANDRE PINTO DA SILVA teria fixado 

o percentual de 20% de participação da referida empresa no contrato;  que 

não sabe informar se houve de fato direcionamento para que o Consórcio 

DYNATEST/TCDI vencesse a licitação. 

 

CELSO JÚNIOR explicou ainda como se deu a negociação 

por parte de ALEXANDRE PINTO DA SILVA das vantagens indevidas 

que deveriam ser pagas pelo Consórcio DYNATEST/TCDI. veja -se:  

 

“Que após o consórcio citado ter ganho a licitação, 

o colaborador indagou a ALEXANDRE PINTO se 

havia necessidade de pagamento de vantagens 

indevidas; Que ALEXANDRE informou que deveria 

ser pago 3% do valor do contrato para si e 1% para 

o Tribunal de Contas do Município; Que os 4% 

deveriam ser entregues ao Sub-Secretário de Obras  

do Município do Rio de Janeiro, VAGNER PEREIRA 

DE CASTRO; Que tais valores eram pagosdentro do 

próprio gabinete do Sub-Secretário VAGNER, 

localizado no Centro Administrativo São Sebastião 

(CASS), vulgo “Piranhão”.”  

 

O colaborador relatou que os pagamentos  de propina foram 

tratados exclusivamente com a DYNATEST; que ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER e EDER  PARREIRA VILELA sabiam dos pagamentos a 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA; que fizeram uma reunião em São Paulo 

com RUI ALVES MARGARIDO tratando de que forma poderiam 

organizar para pagar as vantagens indevidas,  no início do contrato.  
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No mesmo sentido são as declarações prestadas por 

RAPHAEL LIMA ROIG, em sede acordo de colaboração firmado com o 

MPF, devidamente confirmadas em juízo (fls . 122/127). Confira -se:  

 

“ QUE nas obras da Transbrasil,  executadas pela 

Odebrecht, OAS e QUEIROZ GALVÃO, era exigido 

pela CEF, que financiava a obra em questão, a 

celebração de um contrato de gerenciamento e 

supervisão da obra de responsabilidade da 

Prefeitura; QUE, por tal razão, em deter minado 

momento, foi  realizada uma licitação por parte da 

prefeitura, para celebrar tal contrato, que envolvia a 

supervisão da obra e gestão documental, com 

produção de documentação e remessa à CEF para a 

liberação dos pagamentos; QUE nessa licitação um 

consórcio formado pelas empresas DYNATEST e TCDI 

se sagrou vencedor: QUE antes mesmo da licitação, 

CELSO REINALDO RAMOS JUNIOR chegou a 

conversar com o então Secretário ALEXANDRE 

PINTO para pedir que para esse serviço fosse 

contratada uma empresa por ele indi cada, QUE com a 

concordância de ALEXANDRE, CELSO procurou o 

colaborador e lhe disse que havia a possibilidade de 

firmar esse contrato, pois havia solicitado tal  

contratação a ALEXANDRE PINTO; QUE CELSO 

JÚNIOR disse queria colocar a DYNATEST para 

figurar como contratada e convidou o colaborador 

para ser Coordenador da execução dos serviços; QUE 

nesse momento CELSO JÚNIOR já mencionou a 

exigência feita por ALEXANDRE PINTO de que a 
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TCDI tivesse uma participação nesse contrato; QUE 

CELSO JUNIOR chegou a dizer que a TCDI queria a 

maior parte do contrato,  mas que conseguiu inverter,  

de modo que aquela empresa ficasse com apenas 20% 

do contrato.”  

 

RAPHAEL LIMA ROIG confirmou que antes de se iniciar a  

execução do contrato todos os envolvidos já tinham conhecimento d os 

valores de vantagens indevidas solicitadas pelos agentes públicos 

envolvidos. Relatou ainda como era feita a divisão da propina. Veja -se:  

 

“Que antes da lici tação o colaborador participou de 

uma reunião com CELSO JÚNIOR e o pessoal da 

DYNATEST, não se recordando quem estava presente,  

se ERNESTO, sócio da DYNATEST, EDER VILELA, 

principal responsável da empresa na parte 

administrativa do contrato, ou THIAGO, que era um 

funcionário que participou dessa parte inicial  da 

documentação; QUE nessa reunião CELSO JUNIOR 

apresentou uma planilha do que seria o custo efetivo 

da propina a ser paga ao Secretário ALEXANDRE 

PINTO e à fiscalização, com pagamentos de valores 

correspondentes a um percentual do valor total da 

prestação de serviços, conforme as medições; QUE s e 

recorda de ter sido dito que o percentual a ser pago 

de propina era algo em torno de 11% para o 

Secretário, 4% para o Gabinete, sendo destes 1% 

para o Tribunal de Contas do Município; QUE não se 

recorda exatamente dos percentuais, podendo ser 

diferentes do citado, mas acredita que esses foram os 

valores informados inicialmente por CELSO JUNIOR , 
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que no entanto não chegaram a ser aplicados 

efetivamente; QUE acredita que o percentual 

efetivamente pago a título de propina foi  de 4% para 

ALEXANDRE PINTO” (fls.  123/124).  

 

Em seu interrogatório, confirmando tudo o que foi  

declarado até agora ,  CELSO JÚNIOR relatou as ocasiões em que o 

assunto da propina aos agentes públicos foi tratado explicitamente na 

presença de EDER, RUI e ERNESTO, destacando que com ERNESTO 

conversou diretamente sobre a participação da DYNATEST na licitação e 

a necessidade de fazer consórcio com a TCDI, bem como sobre a propina 

solicitada pelos agentes municipais; que EDER e ERNESTO participaram 

das reuniões em que foram abertas as planilhas j untadas aos autos,  

quando foram discutidos todos os valores que nelas constavam, sendo 

que as planilhas eram elaboradas por EDER.  

 

CELSO JÚNIOR acrescentou ainda que não foi detalhada 

nenhuma informação sobre pagamento de propina com ou para 

WANDERLEY, mas que em dado momento, Manoel Reigota, que se 

apresentava como representante da TCDI, disse ao depoente e a VAGNER 

PEREIRA, na antessala do gabinete deste,  que já havia trabalhado em 

outros contratos com a empresa CONCREMAT e por isso sabia “como 

funcionava na Prefeitura”, ou seja, do pagamento de 3% de propina a 

ALEXANDRE PINTO; que naquele momento não tinha confiança em 

Manoel Reigota, então preferiu não dar continuidade à conversa, mas 

considera que como a TCDI analisava as planilhas detidamente, as quais  

continham os valores de propina, fica evidente que os executivos da 

empresa tinham conhecimento dos ilícitos perpetrados.  

 

No mesmo sentido, RAPHAEL LIMA ROIG também 

confirmou em Juízo as informações prestadas ao MPF, bem como aquelas 
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apresentadas por CELSO JÚNIOR, acrescentando que o seu contato com 

WANDERLEY TAVARES SILVA se limitou aos assuntos do contrato, mas 

que conversou sobre propina com Manoel Reigota da TCDI, que era 

subordinado a WANDERLEY, sendo que os valores de propina constavam 

explicitamente nas planilhas que eram apresentadas e discutidas em 

reuniões presenciais e EDER também comentava sobre as reuniões que 

fazia com Manoel Reigota sobre propina. Relatou ainda que recebeu 

recursos em espécie diretamente das mãos de EDER VILELA 5 ou 6 

vezes,  sempre na sala de reunião da DYNATEST no Rio de Janeiro,  

sendo que EDER vinha para o Rio de avião e mandava um motorista com 

carro com o dinheiro e efetuou uma entrega ao depoente mesmo após a 

prisão de ALZAMIR ARAÚJO e ALEXANDRE PINTO na Operação Rio 

40 Graus.  

 

Não se pode olvidar que as declarações dos colaboradores,  

por si só, não se prestariam a embasar a condenação, como prevê o art.  

4º,  § 16, da Lei nº 12.850/2013, muito embora sejam suficientes como 

indício de autoria para fins de recebimento da den úncia, como já decidiu 

o Plenário da Suprema Corte “Conforme já anunciado pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em 

colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe 

condenação lastreada exclusivamente neles,  nos termos do art. 4º, § 16, 

da Lei 12.850/2013. São suficientes,  todavia,  como indício de autoria 

para fins de recebimento da denúncia ” (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI 

ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016).  

 

É, portanto, insignificante a al egação de que “os indícios 

iniciais não foram corroborados em Juízo”, e nesse sentido prossigo 

analisando o quadro probatório carreado a estes autos.  
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Como elementos de corroboração colacionados aos autos, e 

que vão ao encontro dos depoimentos prestados pe los colaboradores,  cito 

a anotação entregue pela defesa de CELSO JÚNIOR (fls. 180) em que há 

a indicação da letra “T” que, segundo CELSO, refere -se a Tribunal de 

Contas do Município, no valor de R$ 261.680,00, referente a 1% do valor 

do contrato.  Explicou ainda que “Galera” foi a palavra utilizada para 

fazer referência à letra “G” de gabinete que deveria receber 3%, 

totalizando R$ 785.000,00. Esclareceu que ambos os valores somam R$ 

1.046.680,00 (fls . 110).  Este seria o valor total da propina que o 

consórcio DYNATEST/TCDI deveria entregar a ALEXANDRE PINTO. 

Por fim, CELSO JÚNIOR alegou que o referido papel foi produzido para 

ser levado a ERNESTO PROGESLER para que o mesmo tivesse 

conhecimento do ajuste feito com ALEXANDRE PINTO. O colaborador 

relata ainda que deixou claro a ERNESTO que o montante de R$ 

1.046.680,00 seria destinado ao ex-secretário.  

 

De antemão esclareço, que o manuscrito acostado aos autos 

pela defesa de CELSO JÚNIOR será analisado em conjunto com as 

demais provas documentais e testemunhais p roduzidas nos autos,  não se 

fazendo, por si só, prova cabal das alegações do colaborador..  

 

Ainda como elementos de corroboração colacionados aos 

autos cito os e-mails localizados nas contas de Manoel dos Santos  

Reigota e do acusado WANDERLEY TAVARES, obti dos mediante 

quebras de sigilo autorizadas por este Juízo nos autos 0211536 -

59.2017.4.02.5101 (Doc. 05 –  f ls. 154/167), e que continham em anexo 

arquivos com diversas planilhas de estudo de custos dos serviços de 

monitorização do BRT Transbrasil,  nas quais  constavam lançamentos 

com os valores destinados ao pagamento de propina aos agentes 

municipais e que foram compartilhadas ao menos com EDER VILELA e 

CELSO JÚNIOR.  
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Analisando as referidas mensagens, verifica -se que no dia 25 

de novembro de 2014, Manoel dos Santos Reigota,  que se apresentava 

como “suplente” de WANDERLEY na representação da TC DI, encaminha 

por e-mail ao próprio WANDERLEY (fl. 154) a planilha “Tbrasil  –  

reuniao cliente.xlsx”  (fls. 155/157). Em relação a referida planilha, o 

colaborador RAPHAEL ROIG esclareceu que os valores de propina 

ajustados inicialmente com os agentes públicos municipais foram 

registrados na aba “Custo Aberto Supervisão”  como  “despesa 

indireta”. Afirmou ainda que  na aba “Custo Aberto Gerenciamento”  

também há essa referência”.veja-se:  

 

“QUE nessa planilha constam lançamentos que 

apontam o valor mensal do contrato, os custos 

efetivos com mão de obras e despesas com o 

gerenciamento e a supervisão, impostos,  BDI, lucro,  

etc: QUE verif icando os lançamentos da planilha, na 

aba “Custo Aberto Supervisão”, constam despesas 

citadas como “despesa indireta”, que não reconhece 

como sendo custos lícitos efetivamente verificados na 

contratação e na execução dos serviços; QUE tal  

valor consignado como “despesa indireta” 

corresponde a 7% do valor bruto mensal do contrato 

na parte de supervisão, o que corresponde aos 

valores de propina ajustados inicialmente com os 

agentes públicos,  QUE o valor referido como 

“desconto” corresponde ao desconto oferecido pelo 

Consórcio em relação ao que foi orçado na licitação; 

QUE na aba “Custo Aberto Gerenciamento” também 

há essa referência”.  
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Em outro e-mail,  datado de 07 de dezembro de 2014 (fls .  

165/167),  Manoel dos Santos Reigota repassa a WANDERLEY a planilha 

“Estudo Economico Transbrasil.xlsx” enviada por EDER VILELA, 

funcionário da DYNATEST. Em relação a referida planilha, o 

colaborador RAPHAEL ROIG esclareceu que, ao analisar as despesas 

citadas como III%” (R$ 13.018,45),   “BDI” (R$ 30.376,39),  “BDI 

Externo” (R$ 30.376,39) e “custo BDI” (R$ 30.376,39), c onstantes na 

aba “Resumo” ,  não reconheceu como sendo custos lícitos efetivamente 

verificados na contratação e na execução dos serviços sendo que o valor 

efetivamente correspondente ao BDI está registrado na aludida planilha 

como “custo indireto (BI empresa)”, no valor de R$ 21.697,42, de modo 

que tais quantias se referem novamente aos valores de propina ajustados:  

 

“QUE nessa planilha constam lançamentos que 

apontam o valor mensal do contrato, os custos 

efetivos com mão de obras e despesas com o 

gerenciamento e a supervisão, impostos, BDI, etc: 

QUE verificando os lançamentos da planilha, na aba 

“Resumo”, constam despesas citadas como “BDI" e 

“BDI Externo”, “custo BDI” e “III%” que não 

reconhece como sendo custos lícitos efetivamente 

verificados na contratação e na execução dos 

serviços; QUE o valor efetivamente correspondente 

ao BDI está citado como “custo indireto (BDl 

empresa)”; QUE o valor consignado como “BDI” e 

“BDI Externo” corresponde a 7% do valor bruto 

mensal do contrato na parte de gerenciamento e n a 

parte de supervisão, o que corresponde aos valores 

de propina inicialmente ajustados com os agentes 

públicos; QUE a referência a “custo BDI" pode ser o 

apontado para a Dynatest e a TCDI como sendo o 
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custo de geração do dinheiro em espécie para 

pagamento da propina, mas não tem como afirmar, 

QUE o “Ill  %” parece ser uma referência a cobrança 

adicional feita por EDUARDO FAGUNDES de 

acréscimo de 1,5% do valor do contrato na propina, 

sendo que estes 1,5% correspondiam a 3% da parte 

da supervisão, que era metade do contrato, por isso 

a menção a Ill%; QUE sobre o fato de EDER VILELA 

ter enviado a planilha de estudos para MANOEL 

REIGOTA, o colaborador informa que era EDER que 

fazia de fato essas planilhas e encaminhava para 

MANOEL, pois fazia a interface com a TC DI.”  

 

Por fim no dia 19 de fevereiro de 2015, EDER VILELA, 

funcionário da DYNATEST, encaminha um e -mail para Manoel dos 

Santos Reigota, acompanhado da planilha “Estudo Economico 

Transbrasil  rev.xlsx”  (fls.159/163).  Em seguida, Manoel Reigota 

repassa a mensagem o acusado WANDERLEY. Em relação a referida 

planilha, o colaborador RAPHAEL ROIG esclareceu que os valores de 

propina ajustados inicialmente com os agentes públicos municipais foram 

registrados na aba “Compilado”,  em que foram lançados como “Custo 

Externo”  (R$ 60.752,78) ,  bem como na aba “Venda”,  em que foram 

lançados como “BDI (R$ 30.376,39):  

 

“QUE nessa planilha constam lançamentos que 

apontam o valor mensal do contrato, os custos 

efetivos com mão de obras e despesas com o 

gerenciamento e a supervisão , impostos,  BDI, lucro,  

etc, QUE verif icando os lançamentos da planilha, na 

aba “Compilado”, constam despesas citadas como 

“Custo Externo” e “Custo Externo Indireto”, que 
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não reconhece como sendo custos líci tos  

efetivamente verificados na contratação e na 

execução dos serviços ; QUE tal valor consignado 

como “Custo Externo” corresponde a 7% do valor 

bruto mensal do contrato, o que corresponde aos 

valores de propina ajustados inicialmente com os 

agentes públicos: QUE a referência a “Custo Externo 

Indireto” pode ser o apontado para a Dynatest e a 

TCD!I como sendo o custo de geração do dinheiro em 

espécie para pagamento da propina, mas não tem 

como afirmar, QUE embora estes valores constem ao 

final,  eles incidem sobre o valor bruto lá no início da 

planilha, e não sobre a parcial 4, QUE parcial  5 

corresponde à previsão de lucro informada à TCDI, 

que seria de 13,44%, QUE na aba venda, constam 

referências semelhantes, mas agora com os nomes 

“BDI” e “custo BDI”, sendo que o primeiro 

correspondia aos 7% da propina ajustada 

originalmente; QUE foi  verificado neste momento 

que o valor em questão na planilha é calculado com 

uma fórmula que aponta automaticamente o montante 

correspondente.”  

 

De fato, conforme se depreende das provas juntadas aos 

autos, ficou devidamente demonstrado que os acusados t inham pleno 

conhecimento dos valores que seriam repassados a ALEXANDRE PINTO, 

anuindo, por conseguinte, com o esquema criminoso.  

 

Em relação ao modus operandi  adotado pelas empresas para 

fazer com que os valores pagos a ALEXANDRE PINTO chegassem até 

ele,  CELSO JUNIOR afirmou que, como a DYNATEST não possuía 
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disponibil idade de recursos em espécie no Brasil, foi solicitado por 

EDER VILELA ao colaborador que produzisse os reais para pagamento 

das vantagens indevidas; que os reais eram  gerados por meio de 

operações “dólar cabo invertido” com o auxílio do doleiro Juan Bertran, 

que indicava as contas no exterior para receber os créditos para posterior 

fornecimento de reais em espécie no Brasil.  

 

Para viabilizar o pagamento da propina, bem  como a 

transferência dos valores devidos ao colaborador CELSO JÚNIOR em 

razão de um acordo de divisão dos lucros com ERNESTO PREUSSLER 

por sua atuação no contrato,  foi sugerida a constituição de uma 

Sociedade em Conta de Participação (SCP) formada pela DY NATEST e a 

empresa RR ALPHA, esta de propriedade de CELSO JÚNIOR e de 

RAPHAEL LIMA ROIG. Essa sistemática de pagamento perdurou de 

maio de 2015 até fevereiro de 2016, quando o colaborador se mudou para 

os EUA.  

 

CELSO JÚNIOR explicou que RR ALPHA foi empre sa 

constituída pelo colaborador e por RAPHAEL ROIG para receber 

inicialmente valores de forma lícita de trabalhos efetivamente prestados 

por RAPHAEL e pelo colaborador; que a empresa foi uti lizada para 

receber parte dos lucros auferidos por ERNESTO que dev eriam ser 

divididos pelos dois; que por fim, a empresa foi  utilizada ainda para 

receber os valores cobrados pelo colaborador para realização do “dólar 

cabo invertido”, para geração de reais (fl .  110).  

 

Como elemento de corroboração ,  a defesa de CELSO 

JÚNIOR acostou aos autos a minuta do Instrumento Particular de 

Constituição de Sociedade em Conta de Participação (fls .169/176), tendo 

de um lado a empresa DYNATEST e de outro a empresa RR ALPHA 

BERATUNG SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Analisando a referida 
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minuta,  percebe-se que o documento faz referência a um contrato que a 

DYNATEST possuía com o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes –  DNIT em Brasíl ia (Contrato nº TT 268/2011 -0),  cujo 

objeto era o desenvolvimento se sistema gerencial  informatizado de  

softwares para o referido órgão (fl.  170). Percebe -se ainda que a minuta 

não foi assinada e não possuía nenhuma referência ao contrato nº 

095/2014, firmado entre o consórcio DYNATEST-TCDI e a Prefeitura do 

Rio de Janeiro.  

 

Neste ponto, o colaborador escla rece que a SCP não se 

referia ao contrato de serviços de monitorização das obras e serviços 

relacionados à implantação do BRT Transbrasil , mas a outro contrato,  de 

forma que não ficasse explícito que o dinheiro recebido pela RR ALPHA 

era em parte para repassar valores de propina relativos a esse contrato.  

 

CELSO JÚNIOR afirmou ainda que não houve a 

formalização dos repasses da DYNATEST à RR APLPHA e que tais 

repasses foram realizados por meio de transferência bancária.  

 

Como elemento de corroboração ,  a defesa de CELSO 

JÚNIOR acostou aos autos do acordo de colaboração homologado por 

este Juízo sob o nº 0506620-06.2017.4.02.5101 um extrato bancário 

referente à conta 19478-1, agência 0447 do Banco Itaú, pertencente a RR 

ALPHA BERATUNG. Da análise do referido ex trato, percebe-se que 

consta uma TED no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),  

realizada em 08/07/2015 (TED 001.3221 DYNATEST ENG), o que 

comprova que os repasses da DYNATEST para a RR ALPHA foram 

efetivados apesar de o contrato de constituição da SCP não ter sido 

celebrado de fato pelos denunciados.  
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Ainda como forma de confirmar suas declarações,  a defesa 

de CELSO JÚNIOR acostou aos autos (fls. 710) uma planilha de controle 

de custos da obra,  que era compartilhada entre a DYNATEST, o 

colaborador e RAPHAEL ROIG; que na citada planilha havia uma rubrica 

chamada “PL Equipe” dentro da coluna “Despesa” que era referente aos 

custos de propina.  

 

Por sua vez, os acusados ERNESTO, ÉDER e RUI, em sede 

policial, caíram em contradição ao tentarem esclarecer o motivo da 

citada transferência de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Enquanto 

ERNESTO e RUI afirmaram que todas as transferências para a RR 

ALPHA, incluindo a acima citada, ocorreram em decorrência de serviços 

efetivamente prestados por CELSO JÚNIOR e R APHAEL ROIG, sócios 

da RR ALPHA, referentes às obras de implantação do BRT Transbrasil.  

Declararam ainda que foi celebrado um contrato para formalizar tal  

parceria. Porém, em seu depoimento, EDER VILELA, que à época 

exercia a função de gerente administrati vo da DYNATEST e cuidava do 

RH, faturamento, pagamento de despesas,  controle de contratos, etc.,  

declarou que a RR ALPHA não atuou no contrato do BRT Transbrasil  e 

que a única parceria de que tinha conhecimento entre a DYNATEST e a 

RR ALPHA dizia respeito a um contrato junto ao DNIT em Brasília,  cujo 

objeto era o desenvolvimento de softwares para o referido órgão, sendo 

que o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) teria sido 

efetuado no bojo de tal contrato.  

 

Posteriormente,  em Juízo, para tentar  corrigir a contradição 

dos depoimentos prestados em sede policial,  a defesa dos três acusados 

apresentou nova versão em sua resposta à acusação acerca da 

transferência desses valores e da própria constituição da SCP. Veja -se:  
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Os acusados sustentaram ainda que a constituição da SCP se 

deu com o objetivo de firmar uma parceria com CELSO JÚNIOR, 

inicialmente através da empresa do colaborador CAHPI, no projeto de 

Gerenciamento dos Programas CREMAs junto ao DNIT que vinha sendo 

executado pela DYNATEST. Contudo , quando o consórcio DYNATEST-

TCDI assinou o contrato de monitoramento da Transbrasil com a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, em 08.08.14, a SCP entre DYNATEST e 

CAHPI ainda não havia sido regularmente constituída, e, considerando 

que a mãe de CELSO JÚNIOR era  sócia da CAHPI, mas não teria 

participação naquele empreendimento, CELSO JÚNIOR propôs que a 

SCP fosse formada por outra empresa da qual era sócio, a RR ALPHA 

BERATUNG SOCIEDADE SIMPLES LTDA., que receberia os valores 

correspondentes a seu trabalho no Con sórcio DYNATEST/TCDI, mesmo 

porque o seu sócio nessa empresa, RAPHAEL LIMA ROIG, teria 

participação na prestação dos serviços e nos lucros correspondentes.  

 

Alegaram que após o início da prestação dos serviços (em 

novembro de 2014), CELSO JÚNIOR retomou o assunto sobre a 

formação da SCP e, em janeiro de 2015, a minuta contratual  entre 

DYNATEST e RR ALPHA foi reapresentada por ele à DYNATEST (fls.  

169/176).  O objeto da SCP descrito na minuta, contudo, mantinha -se o 

mesmo do inicialmente previsto (contrato CR EMA/DNIT), não 

guardando relação com os serviços decorrentes do contrato firmado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e a Prefeitura do Rio de Janeiro, motivo 

pelo qual a DYNATEST teria se recusado a assinar a minuta .  

 

Aduziram que, após os primeiros recebiment os do Consórcio 

DYNATEST/TCDI o entrave relacionado à assinatura da SCP permanecia 

e que passados alguns meses, CELSO JÚNIOR e RAPHAEL ROIG, a fim 

de receber o que lhes era efetivamente devido, comprometeram -se a 

assinar a minuta com a correção do objeto,  motivo pelo qual a 
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DYNATEST realizou os pagamentos devidos à RR ALPHA na forma de 

uma distribuição de lucros a SCP DYNATEST-RR ALPHA em 24/06/15,  

no valor de R$ 100.000,00, e outra transferência em 08/07/15, no valor 

de R$ 1.000.000,00, inclusive com o pagamento dos impostos 

correspondentes por conta da DYNATEST (fls. 1.859/1.864). No entanto,  

diante do não cumprimento por parte dos colaboradores do compromisso 

de regularizarem o escopo da SCP, bem como da paralisação do contrato 

e do atraso nos recebimentos,  a DYNATEST não fez mais nenhuma 

distribuição para a RR ALPHA, e, com a mudança de CELSO RAMOS 

JÚNIOR para o exterior, a parceria se encerrou e a minuta nunca foi 

assinada.  

 

Ou seja, nos dizeres da defesa a não alteração do objeto da 

minuta se deu exclusivamente por resistência dos colaboradores CELSO 

JÚNIOR e RAPHAL ROIG; porém, a defesa não juntou aos autos 

qualquer documento que viesse a comprovar a sua tese. Não foi  

apresentado nenhum e-mail ou documento que comprove que tal  

discussão ou relutância dos colaboradores em assinar a minuta do 

contrato com o objeto verdadeiro tenha de fato existido.  

 

A versão trazida ainda se mostra absolutamente inverossímil,  

já que se a DYNATEST estivesse de fato em conflito com a RR ALPHA 

acerca da assinatura do contrato ,  jamais teria efetuado o pagamento de 

elevados valores à RR ALPHA antes da efetiva assinatura,  apenas com o 

compromisso dos colaboradores de regularizar tal documentação.  

 

A própria defesa confirma que a DYNATEST “realizou e 

contabil izou os pagamentos dev idos à RR Alpha na forma da SCP, por 

meio de uma distribuição de lucros à “SCP Dynatest -RR Alpha” em 

24.06.15, no valor de R$ 100 mil –  resti tuindo aporte feito por aquela 
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empresa –  ,  e outra em 08.07.15, no valor de R$ 1 milhão, com o 

pagamento dos impostos correspondentes pela Dynatest”.  

 

Ou seja,  seguindo essa linha de raciocínio,  o pagamento de 

R$ 1.000.000,00 foi efetuado pela DYNATESTE a RR ALPHA com base 

apenas na confiança das palavras dos colaboradores CELSO JÚNIOR e 

RAPHAL ROIG, tendo em vista que  até aquele momento o objeto 

principal da minuta ainda não havia sido alterado.  

 

A defesa sustenta ainda que na data da distribuição de R$ 1 

milhão à RR Alpha há a distribuição do mesmo valor para a Dynatest,  

confirmando a participação igualitária de ambas  as empresas na parte da 

Dynatest dentro do Consórcio,  porém não indicou em quais documentos 

se baseia esta informação.  

 

A não apresentação de um documento que comprove essa 

distribuição se dá pelo simples fato de que não houve formalização do 

ajuste, conforme confirmado pelo própr io acusado EDER em seu 

interrogatório transcrito pela própria defesa em suas alegações finais 

(fls.  3010). Esta informação corrobora a informação prestada por CELSO 

JÚNIOR em seu depoimento perante o MPF.  

 

Chama à atenção ainda a  existência de contradições entre as 

versões apresentadas pelos acusados,  tendo EDER afirmado que 

RAPHAEL ROIG trabalhou junto com a RR ALPHA para o DNIT, 

enquanto ERNESTO reconheceu que não houve nenhuma prestação de 

serviços da empresa dos colaboradores no âmbito do DNIT, apenas na 

Prefeitura do Rio de Janeiro.  

 

Diante das inúmeras contradições que envolveram a 

constituição da SCP entre a DYNATEST e a RR ALPHA, percebe -se que 
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houve na realidade uma tentativa de celebração de um contrato retroativo 

com a RR ALPHA, sem referência à parceria no contrato de 

monitorização do BRT Transbrasil , exatamente para justificar as  

transferências realizadas para a empresa de CELSO RAMOS JÚNIOR e 

para afastar qualquer relação destas com os pagamentos de propina 

realizados em decorrência do referido contrato, no que os acusados 

teriam obtido êxito caso CELSO e RAPHAEL não tivessem celebrado 

acordo de colaboração com o MPF e revelado tal estratégia.  

 

Segundo narrado pelo colaborador CELSO JÚNIOR, após as 

transferências desses  valores pela DYNATEST os recursos recebidos 

permaneciam parados na conta da RR ALPHA ou eram movimentados 

para outras contas que possuía e o colaborador se valia paralelamente de 

recursos de sua empresa BYNKELOR, depositados no exterior, para 

realizar operações de “dólar cabo invertido” com o doleiro JUAN LUIS 

BERTRÁN BITLLONCH, que disponibil izava os valores correspondentes 

em reais no Brasil, que eram usados por CELSO para os pagamentos em 

espécie aos agentes públicos.  

 

Com os valores em espécie entregues no Brasil pelo doleiro,  

CELSO  JÚNIOR  fazia a entrega em mãos do Subsecretário de Obras do 

Município do Rio de Janeiro VAGNER PEREIRA DE CASTRO dos 

valores ajustados com os agentes públicos. Confira -se as palavras do 

colaborador:  

 

“Que ALEXANDRE informou  que deveria ser pago 3% 

do valor do contrato para si  e 1% para o Tribunal de 

Contas do Município; Que os 4% deveriam ser 

entregues ao Sub-Secretário de Obras do Município 

do Rio de Janeiro VAGNER PEREIRA DE CASTRO; 

Que tais valores eram entregues dentro d o próprio 
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gabinete do Sub-Secretário VAGNER, localizado no 

Centro Administrativo São Sebastião (CASS),  vulgo 

“Piranhão”; Que VAGNER utilizava à época o 

seguinte telefone: 021-98909-1162; Que em uma 

oportunidade VAGNER recebeu o dinheiro em espécie 

na portaria do colaborador em Niterói/RJ; Que os 

pagamentos continuaram de 2014 a maio de 2016.”  

 

O colaborador relatou que durante o período em que o 

contrato esteve ativo, VAGNER recebeu das suas mãos ,  em 5 

oportunidades, a quantia aproximada de R$ 319.700,00 (t rezentos e 

dezenove mil e setecentos reais) a t ítulo de propina devida pelo ajuste 

realizado com ALEXANDRE PINTO, mas que beneficiava também o 

Subsecretário.  

 

Tal valor corresponderia a 4% dos valores medidos e pagos 

ao Consórcio Dynatest -TDCI do início do contrato até o primeiro 

semestre de 2016 (total  pago em tal  período seria de R$ 7.992.500,42),  

conforme tabela de fl. 20.  

 

Conforme apurado, essa sistemática de pagamento de 

propinas citada, por meio de operações envolvendo a RR ALPHA, 

ocorreu por curto período, tendo em vista que no ano de 2016  o 

colaborador  saiu do país e deixou de fazer parte do esquema e o dinheiro 

para pagamento da propina ao ex -Secretário e demais agentes públicos  

passou a ser gerado pela própria DYNATEST  por meio de distribuição de  

lucros aos sócios e saques em espécie no caixa.  

 

 Em seu interrogatório em Juízo, confirmando tudo que se 

apurou até aqui, CELSO JÚNIOR afirmou que esteve com EDER 

VILELA e RUI MARGARIDO em reuniões no escritório da DYNATEST 
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em São Paulo, oportunidade em que informou que a partir do segundo 

semestre de 2015 a DYNATEST teria que fazer a geração dos valores  

para pagamento da propina. O colaborador teria sido informado de que 

isso seria feito a partir de saques em espécies fundamentados em 

“distribuição de lucros aos sócios”. Afirmou ainda que no fim do ano de 

2016 teve nova reunião com RUI para informá-lo de que como o valor do 

contrato aumentaria de um milhão para um milhão e meio de reais,  ele 

teria que aumentar os saques para cobrir as propinas prometidas,  ao que 

RUI respondeu que não tinha nenhum problema com isso.  

 

RAPHAEL ROIG, em seu depoimento perante o MPF (fls.  

122/133), posteriormente confirmado em Juízo ,  afirmou que no início 

do contrato os valores destinados aos pagamentos da propina eram 

disponibil izados em espécie por CELSO JÚNIOR, e que depois que 

CELSO deixou o esquema ao sair do país os valores passaram a serem 

disponibil izados diretamente pela DYNATEST, através de EDER 

VILELA, com pleno conhecimento dos sócios ERNESTO PREUSSLER e 

RUI MARGARIDO: 

 

“QUE participou de uma reunião na DYNATEST no 

final de 2015 com a presença de Eder e de RUI 

MARGARIDO, sócio de ERNESTO, para tratarem da 

questão da transição com a saída do colaborador e 

da RR ALPHA; QUE nessa reunião se discutiu como 

a DYNATEST passaria a obter os valores em espécie 

para pagamento dos agentes públicos, sendo 

analisado se poderiam fazer saques em dinheiro no 

caixa;  

 

(…)  
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QUE se recordou que antes mesmo de sair do Brasil  

houve um ou dois episódios em que a DYNATEST já 

realizou os saques  de valores de propina e entregou 

ao colaborador e a RAPHAEL ROIG no escritório da 

DYNATEST para entrega a ALEXANDRE PINTO por 

meio de VAGNER; QUE o colaborador saiu do país 

por volta de maio de 2016, de modo que tais saques 

pela DYNATEST devem ter começado no final de 

2015 e deve ter tido mais um no início de 2016”.  

 

Como elemento de corroboração  das palavras dos 

colaboradores, foram acostadas aos autos as movimentações bancárias  

das empresas DYNATEST e DYNAENG, obtidas a partir  da quebra de 

sigilo bancário autorizada por este Juízo nos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101, sendo que parte das movimentações suspeitas foram 

também comunicadas ao COAF e reunidas no Relatório de Inteligência 

Financeira –  RIF 30680, conforme fls.182/246.  

 

Nesse sentido, consta no  Relatório de Inteligência Financeira 

–  RIF 30680 diversas comunicações ao COAF de uma série de saques em 

espécie realizados nas contas de titularidade da DYNATEST em valores  

que variaram de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 200.000,00 

(duzentos mil  reais ),  e que ocorreram principalmente a partir  do ano de 

2016, justamente na época em que CELSO JÚNIOR mudou -se para os 

EUA e deixou a responsabilidade de realizar os pagamentos de propina 

nas mãos da DYNATEST.  

 

Verificou-se ainda que os saques em espécie comu nicados ao 

COAF e constantes do RIF 30680 totalizaram R$ 1.598.000,00 (um 

milhão e quinhentos e noventa e oito mil reais), conforme resumido na 

tabela de fl. 23 da denúncia, sendo que, com exceção do primeiro saque 
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de R$ 200.000,00 efetuado em 19/01/2012, os demais ocorreram entre 

fevereiro de 2016 e março de 2017, após a saída de CELSO JÚNIOR do 

Brasil.  

 

Além das operações supracitadas, consta comunicação ao 

COAF de mais um saque em espécie realizado no dia 11/02/2016, no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),  neste caso retirado da conta de 

titularidade da empresa DYNAENG, sócia da DYNATEST, de modo que, 

somados com os outros dois saques constantes na tabela de fl.  23 da 

denúncia,  conclui -se que foram comunicados ao COAF três saques em 

espécie em fevereiro de 2016, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

cada, exatamente no período em que a obtenção dos valores em espécie 

ficou sob a responsabilidade da DYNATEST. Destaca -se que os  

responsáveis pelos dois saques na conta da DYNATEST foram EDER 

VILELA e Rogério de Freitas,  este último funcionário subordinado ao 

primeiro.  

 

Já a análise da movimentação bancária das contas da 

DYNATEST e DYNAENG permitiu observar que houve um incremento 

nos saques em espécie na boca do caixa mediante cheques justamente a 

partir do segundo semestre de 2015, quando começou a transição entre os 

pagamentos que eram efetuados com recursos produzidos por CELSO 

JÚNIOR para aqueles realizados com recursos disponibilizados pela 

DYNATEST mediante saques em suas contas bancárias, conforme tabela 

colacionada à fl.  24 da denúncia, sendo que parte dos saques 

correspondem às datas aproximadas em que houve pagamento de propina 

aos denunciados,  o que confirma os relatos dos colaboradores CELSO 

JÚNIOR e RAPHAEL ROIG.  

 

Foram verificados os seguintes saques: (i) em agosto de 

2015 em valores aproximados aos pagos no período aos agentes públicos 
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(cerca de 100 mil reais); (ii) em fevereiro de 2016 em valores que 

totalizaram 499 mil reais,  justamente no período em que houve o 

pagamento de propina referen te ao acúmulo de 5 medições e (i ii)  

diversos saques em janeiro de 2017 no período em que foram realizados 

os três últimos pagamentos em favor dos denunciados ALZAMIR 

ARAÚJO, EDUARDO FAGUNDES e MAURA MOREIRA.  

 

Conforme se apurou, a maioria desses saques foram 

realizados por portadores que não quiseram se identificar ou por sócios e 

funcionários da DYNATEST e DYANENG.  

 

Destaco, por exemplo, a ocorrência de dois saques seguidos,  

nos valores de R$ 199 mil cada um, nos dias 07/06/2016 e 08/06/2016, 

efetuados pela pessoa de nome Alex de Donato, da conta da DYNATEST 

(fl . 236).  

 

Constata-se, a partir da análise da movimentação bancária da 

DYNATEST, que a empresa sempre efetuou saques em espécie de suas 

contas,  mas a partir  do segundo semestre de 2015, período a par tir  do 

qual passou a ser responsável por gerar os valores de propina segundo os 

colaboradores, as quantias sacadas passaram a ser muito maiores do que 

as praticadas até então. Conforme visto anteriormente, só no mês de 

fevereiro de 2016, mês em que RAPHAEL ROIG relatou ter efetuado 

entrega de valores a VAGNER DE CASTRO e aos fiscais a partir  de 

valores a ele entregues em espécie por EDER VILELA, foram realizados 

diversos saques em espécie nas contas da DYNATEST, a maioria sem 

identificação nenhuma e outras até mesmo com negativa de identificação, 

em datas muito próximas, que totalizaram R$ 499.000,00.  

 

Outro elemento de corroboração  foi obtido a partir da 

quebra do sigilo telefônico dos acusados autorizada por este Juízo nos 
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autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101, que revelou existir correlação entre 

as datas dos recebimentos dos pagamentos feitos ao Consórcio Dynatest  -

TCDI e l igações efetuadas pelos terminais da Dynatest ou pelo Acusado 

Eder para Celso Ramos Júnior e Raphael Roig.  

 

Há que se destacar as inúmeras ligações efetuadas ao longo 

do ano de 2015, no qual se deu o recebimento por VAGNER PEREIRA da 

maioria esmagadora das vantagens indevidas destinadas a ALEXANDRE 

PINTO, e as inúmeras ligações de EDER VILELA para RAPHAEL ROIG 

ou CELSO JÚNIOR seguidas de l igações de CELSO JÚNIOR para 

VAGNER PEREIRA, muitas delas realizadas logo após os recebimentos 

do Consórcio ou nos meses indicados por RAPHAEL ROIG como aqueles 

em que se deram as entregas de propina ao Subsecretário.  

 

Tal situação ocorreu, por exemplo, no  dia 19/02/2016, data 

em que houve um saque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),  

oportunidade em que EDER VILELA entrou em contato por telefone com 

o colaborador CELSO RAMOS JÚNIOR por duas vezes, como se 

verificou dos registros telefônicos obtidos c om autorização deste Juízo 

nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101 (fl. 24).  

 

Outro exemplo trazido aos autos ocorreu logo após o 

primeiro recebimento pelo Consórcio,  em abril  de 2015, quando este 

recebeu o total de R$ 868.839,34 (oitocentos e sessenta e oi to mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos) em 13/04/2015 

e, no mesmo dia em que os valores entraram na conta do Consórcio,  

CELSO JÚNIOR efetuou uma ligação para VAGNER PEREIRA e ambos 

voltaram a se falar dois dias depois, no dia 1 5/04/2015, sendo 

registrados em tal dia 10 contatos (fl. 27), que voltaram a ocorrer ao 

longo dos meses de maio e junho de 2015 (fl . 28), meses estes que foram 

apontados por RAPHAEL ROIG como aqueles em que houve entrega de 
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valores de propina ao menos à equipe de fiscalização, tendo o consórcio 

recebido mais um pagamento em 11/06/2015. Ainda de acordo com a 

referida tabela,  observa-se que logo após, no dia 19/06/2015, CELSO 

JÚNIOR efetua 8 ligações para VAGNER PEREIRA.  

 

Durante o seu interrogatório em Juízo , CELSO JÚNIOR 

afirmou que não tinha nenhum motivo para entrar em contato com 

VAGNER PEREIRA em razão do contrato, de modo que só o fazia para 

avisar que o dinheiro das vantagens indevidas ajustadas com 

ALEXANDRE PINTO estava disponível.  

 

Neste ponto, não prospera as teses defensivas de que a 

relação entre as datas das comunicações telefônicas realizadas entre eles 

e identificadas a partir  da quebra de sigilo telefônico e as datas 

apontadas pelos colaboradores como sendo as de entrega de propina seria 

mera coincidência.  

 

Além das informações prestadas pelos colaboradores, as 

quais foram corroboradas pelos dados bancários,  telefônicos e 

telemáticos já analisados,  a análise da si tuação patrimonial  de VAGNER 

DE CASTRO PEREIRA chama a atenção do Juízo. Isto porq ue, a partir 

dos dados obtidos em razão da quebra de seu sigilo fiscal , deferida nos 

autos da medida cautelar nº 0509600-57.2016.4.02.5101, foram reveladas 

inconsistências nas declarações de rendimentos do acusado, 

incompatíveis com a movimentação de elevados valores em espécie 

oriundos dos crimes de corrupção narrados (IPEI RJ 20170026 –  fls.  

366/416).  

 

Em primeiro lugar, VAGNER DE CASTRO PEREIRA 

declarou receber elevado volume de recursos de pessoas físicas nos anos 

calendários 2011 a 2015, com ápice no a no de 2014, que somaram R$ 
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455.186,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cento e oitenta e seis 

reais) sem, no entanto, ter informado os CPFs (fls . 366/416).  

 

É cediço que em muitos casos como o presente, em que se 

movimentam quantias elevadas de din heiro provenientes dos crimes de 

corrupção, os agentes se valham de artifícios diversos para mascarar a 

sua evolução patrimonial. Não é difícil de imaginar que este seria o real  

desiderato do acusado, que ao ocultar os CPFs dos reais (ou fictícios) 

doadores, objetivava, em verdade, evitar o cruzamento dessas 

informações com DIRPFs de terceiros,  o que, a toda evidência, permitiria 

a movimentação dos recursos de propina sem que restasse evidenciada a 

variação patrimonial  e, do mesmo modo, evitaria que sua mov imentação 

financeira levantasse suspeita da Receita Federal do Brasil pela 

incompatibilidade com seus rendimentos.  

 

Em sede de alegações finais (fls . 3126/3172) a defesa alegou 

que  “ao sofrer condução coercitiva, o Defendente assumiu ter ocultado 

informações ao declarar suas rendas à Receita Federal e esclareceu, em 

seu depoimento pessoal,  todos os fatos aqui apontados pela acusação 

como prova da prática do ilícito de corrupção ativa”.  

 

Argumentou, em síntese, que os valores eram provenientes  

de transações imobiliárias;  que alguns valores foram recebidos em 

cheques, os quais foram repassados a terceiros em razão da celebração de 

outros negócios (compra e venda de terrenos,  casas, salas comerciais 

etc); que omitiu o CPF dessas pessoas em suas declarações de imposto de 

renda, pois se tratava de transação inexistente, uma vez que não prestou 

qualquer tipo de serviço para pessoas físicas e que como as prestações de 

serviços a pessoas físicas não aconteceu, não tem documentos que 

comprovem tais serviços nem o recebimento dos recursos.  
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Tenho para mim, contudo e com todas as vênias ,  que a tese 

não se sustenta como passo a expor :  

 

Em primeiro lugar não é crível que transações imobiliárias 

envolvendo altas quantias pagas em cheques e, por vezes, depositadas em 

conta corrente do próprio acusado, não tenham um mínimo de registro,  

um documento sequer que comprove a efetiva negociação. Tampouco a 

defesa não traz aos autos elementos que comprovem que os valores 

depositados em espécie são, de fato, oriundos de pagamentos pe los 

compradores dos imóveis.  

 

Os dados do dossiê integrado de VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA obtidos a partir da quebra de sigilo fiscal realizada nos 

mesmos autos supracitados indicaram ainda uma movimentação 

financeira que chama atenção pela variação em relaçã o aos rendimentos 

tributáveis,  já que, por exemplo, no ano de 2012, a movimentação 

financeira de VAGNER foi 90% maior do que os rendimentos auferidos;  

já em 2013, foi 46% maior; e finalmente, em 2014, exatamente no ano 

em que houve declaração de valores ex pressivos supostamente recebidos 

de pessoas físicas, a sua movimentação financeira foi 18% inferior aos 

rendimentos declarados, indicando que parte desse rendimentos 

informados por VAGNER como auferidos em 2014 não transitou por suas 

contas bancárias (fls .  475/625).  

 

Corrobora ainda a suspeita que paira sobre VAGNER DE 

CASTRO PEREIRA o fato de que durante a busca e apreensão realizada 

em sua residência por ocasião da deflagração da Operação Mãos à Obra 

foram apreendidos 4 (quatro) cartões pré -pagos (recarregáveis) de moeda 

estrangeira sem identificação, sendo dois do Banco Itaú, um da American 

Express e um do Banco do Brasil,  o que merece maior apuração, podendo 
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fazer parte de alguma espécie de artifício utilizado na lavagem dos 

capitais auferidos ilicitamente (fls. 626/633).  

 

Quando interrogado em Juízo, ALEXANDRE PINTO afirmou 

que exigiu a participação da TCDI no Consórcio e designou VAGNER 

PEREIRA para receber as vantagens indevidas com ele ajustadas em 

razão do contrato de monitorização do BRT Transbrasil .  

 

Declarou que CELSO JÚNIOR lhe pediu que a DYNATEST 

participasse da licitação do contrato de monitorização do BRT 

Transbrasil  e que a Secretaria Municipal de Obras garantisse que a 

empresa obtivesse êxito no certame, ao que respondeu que poderia ajudar 

a DYNATEST e que o faria em razão da amizade que tinha com o pai de 

CELSO JÚNIOR; que, em seguida, WANDERLEY TAVARES SILVA 

também lhe pediu que a TCDI participasse da licitação, e, como já havia 

prometido o contrato para a DYNATEST, determinou a CELSO JÚNIO R 

a participação da TCDI em consórcio com a DYNATEST; que não se 

recorda de ter fixado o percentual de participação de cada uma das  

empresas no consórcio; que como a licitação era na modalidade técnica e 

preço, comunicou VAGNER DE CASTRO PEREIRA que a SMO deveria 

ajudar o Consórcio DYNATEST-TCDI a vencer a licitação e pediu que 

VAGNER falasse com MAURA FERNANDA e EDUARDO FAGUNDES 

para o auxiliarem no assunto, sendo que MAURA atuava na análise 

desses critérios e a gerência de EDUARDO é que tomaria a frente d as  

obras do Transbrasil enquanto gerente;  que VAGNER confirmou 

posteriormente que conversou com MAURA e que estava tudo certo para 

que as empresas ganhassem a licitação; que informou à empresa 

CONCREMAT, que manifestou o interesse em participar da l icitaçã o, que 

esta já pertencia ao Consórcio DYNATEST-TCDI; que após a licitação, 

não se recorda se a pessoa do depoente ou de VAGNER, solicitou o 

pagamento de 3% de propina para a Secretaria Municipal de Obras e 1% 
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para o Tribunal de Contas do Município; que tod os os ajustes foram 

tratados diretamente com CELSO JÚNIOR; que para o depoente CELSO 

era apenas um intermediário,  pois este afirmava que estava representando 

a DYNATEST; que não acredita que CELSO falasse em nome da TCDI ou 

de WANDERLEY; que acreditava que  RAPHAEL ROIG era funcionário 

da DYNATEST, pois agia sempre em nome da empresa;  que pediu a 

CELSO que fizesse todos os pagamentos ajustados a VAGNER PEREIRA, 

e,  do montante de propina recebido, 23% ficava com o depoente, 14% 

ficava com VAGNER PEREIRA, 14% com Miguel Estima, 15 % para a 

Coordenadoria Geral  de Obras,  na pessoa de Luiz Carlos, e o restante 

para uma pessoa que estava acima do depoente e que atualmente possui 

foro privilegiado, e,  portanto,  não foi nomeada, além do 1% que era 

repassado ao TCM separadamente; que VAGNER recebia todos os valores 

e repassava ao depoente tanto a parte que lhe cabia, como a parte da 

pessoa anteriormente mencionada da qual não declinou o nome.  

 

Questionado sobre o direcionamento da l icitação, confirmou 

que este existiu a partir do momento em que pediu pessoalmente a 

VAGNER para dizer a MAURA que na avaliação da nota técnica o 

Consórcio DYNATEST-TCDI fosse melhor avaliado, mas não se recorda 

do quesito específico em que isso ocorreu.  

 

Embora ERNESTO, RUI, EDER e WANDERLEY, em juízo, 

tenham negado os fatos descritos na denúncia,  afirmando desconhecer 

qualquer pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos 

municipais, bem como que a formação do Consórcio entre a DYNATEST 

e a TCDI tenha ocorrido por exigência do ex-secretário,  as versões por 

eles apresentadas não lograram infirmar o farto conjunto probatório 

constante dos autos que aponta no sentido diametralmente oposto, ou 

seja, de que houve cobrança de vantagem indevida sim por ALEXANDRE 

PINTO, assim como o seu efetivo  pagamento.  
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Os acusados ERNESTO, RUI e EDER negaram ainda 

qualquer irregularidade nos diversos saques em espécies na boca do 

caixa,  efetuados por funcionários da DYNATEST, mas seus argumentos 

vão totalmente de encontro às provas produzidas nos autos, conf orme 

visto acima. Vejamos:  

 

Inicialmente,  quando questionados em sede policial  sobre a 

movimentação de elevados valores em espécie por parte da DYNATEST e 

da DYNAENG, os acusados ERNESTO, RUI e EDER afirmaram que as 

empresas apenas movimentam recursos em espécie para distribuição de 

lucros dos sócios e pagamento de despesas rotineiras de campo. EDER 

VILELA acrescentou que nunca foi  portador de valores em espécie para a 

DYNATEST e que os valores movimentados em espécie pela empresa 

nunca ultrapassam o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).  Porém, ao ser apresentado à tabela 

colacionada na denúncia, em que consta como sacador de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) em 19/01/2012 e de R$ 100.000,00 (cem mil reais)  

em 19/02/2016, não soube explicar. Esses valores constam do RIF 30680 

(fl . 236). Cumpre destacar que no dia em que efetuou o saque de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), EDER VILELA entrou em contato por 

telefone com o colaborador CELSO JÚNIOR por duas vezes, como se 

comprovou dos registros telefônicos obtidos com autorização deste Juízo 

nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101 e colacionado pela acusação em 

suas alegações finais (fl.  2632).  

 

Porém, quando interrogado em Juízo, EDER VILELA mudou 

sua versão e declarou que quando afirmou em sede policial que os 

valores movimentados em espécie pela empresa nunca ultrapassavam o 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou R$ 20.000,00 (vinte mil  

reais),  quis dizer que ninguém da DYNATEST sai portando esses 
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montantes do banco, o que não significa que valores maiores que esses  

não sejam sacados.  

 

Em sede de alegações finais,  a defesa dos acusados 

ERNESTO, RUI e EDER alegou que “Os saques, contudo, encontram -se 

integralmente justif icados e correspondem ao parâmetro regular da 

empresa verificado anualmente,  antes e depois dos fatos; As despesas 

são de toda ordem: custos com combustível, alimentação, hospedagem, 

estacionamento, farmácia, locação de veículos, reparos,  passagens 

aéreas e rodoviárias, táxi , pedágio, etc.  Há, basicamen te, três formas de 

pagamento dessas despesas: por meio de cartões de crédito, por cartões 

pré-pagos e em espécie, seja antecipando valores, seja reembolsando 

despesas havidas. Dado que muitas das atividades de campo se dão em 

obras e levantamento de rodovias localizadas no “meio do nada”, seria 

impossível arcar com todas as despesas dos funcionários sem a 

disponibil ização de valores em espécie.  para evitar ações trabalhistas 

em que algum funcionário pleiteie transmutar reembolsos de despesa em 

verba salarial,  a empresa realiza o saque de valores em espécie e os 

entrega para seus colaboradores ou imediatamente os deposita, também 

em espécie, nas contas bancárias dos funcionários. No período dos fatos  

apurados na denúncia (novembro de 2014 ao primeiro semestre  de 2017),  

em que teria havido saques totalizando R$ 2,8 milhões (fls. 25),  a 

Dynatest contava com uma média superior; a 100 (cem) diferentes 

contratos em andamento, nos mais diversos estados do Brasil  (fls.  1.703 -

53). Nesse período, as despesas comprovadas por recibo ou nota fiscal 

somam aproximadamente R$ 9 milhões, havendo ainda outros relevantes 

valores reembolsados de dispêndios sem comprovação documental.  Nesse 

mesmo lapso de tempo, os pagamentos de cartões de crédito e cartões 

pré-pagos somaram aproximadamente R$ 7 milhões.  É de conhecimento 

comum que as instituições bancárias rotineiramente registram como 

“saque em espécie” o desconto de cheques cujos valores são 
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imediatamente utilizados no pagamento de boletos diversos ou 

depositados em favor de terceiros; Para arcar com as vultosas e 

rotineiras despesas de campo, a Dynatest sempre realizou saques em 

espécie,  em valores equivalentes aos verificados no período apontado 

pela denúncia. A movimentação bancária da empresa demonstra que 

historicamente a média de saques sempre foi  similar à observada em 

2015 e 2016”.  

 

A defesa ainda citou o depoimento da testemunha Josiley 

Arnaldo do Prado que, em Juízo, afirmou que a DYNATEST arca com as 

despesas de seus funcionários quando em viagem, bem como àquelas 

relacionadas a pequenas contratações locais para o reforço das equipes a 

partir do adiantamento dos valores e reembolso das despesas por meio de 

cartão de crédito corporativo, cartão pré -pago, transferências e depósitos 

em dinheiro para as contas dos funcionári os e que também faz 

adiantamentos por meio de dinheiro em espécie, utilizado em especial  

para a contratação de mão de obra local, ou quando o serviço é realizado 

em área sem cobertura da rede bancária, sendo práticas que foram 

adotadas pela empresa depois que alguns funcionários passaram a alegar 

em reclamações trabalhistas que os valores transferidos da conta da 

DYNATEST para as suas contas pessoais seriam parte integrante de seus 

salários. Quanto aos valores envolvidos,  informou que a estimativa é a 

de que cada despesas girem em torno de R$300,00 a R$400,00, por 

pessoa e por dia, variando conforme a função, sendo que esses valores 

em regra são adiantados por meio cartão pré -pago ou depósito em 

dinheiro nas contas dos funcionários.  Como segurança, também é 

adiantado um valor em espécie que varia entre R$3.000,00 a R$5.000,00 

por pessoa que contempla os 22 dias em campo, que é entregue aos 

líderes das equipes pelos funcionários do departamento administrativo e 

financeiro da DYNATEST, sendo que os técnicos pre stam contas das  

despesas por meio de lançamentos realizados em um sistema 
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informatizado próprio da empresa,  que aceita cupons e notas fiscais 

como recibos. A testemunha afirmou ainda que recebeu depósitos em 

espécie em sua conta durante os 12 anos em que a tuou diretamente no 

campo, afirmando, ademais, que isso acontece ainda hoje,  quando, por 

vezes, envia dinheiro por meio de depósitos em espécie a líderes de 

equipes; que a DYNATEST sempre trabalhou com valores em espécie,  

justamente em razão da especificid ade das atividades exercidas por esta; 

que já recebeu gratificações da empresa pagas por ERNESTO e RUI, por 

meio de transferências bancárias realizadas a partir da conta pessoal de 

ERNESTO e, perguntado pelo MM. Juiz, respondeu que os depósitos 

realizados na sua conta pessoal para o custeio das despesas chegavam a 

valor maior que o do seu salário,  sendo que, em casos excepcionais, estes 

valores poderiam alcançar R$10.000,00 ou R$20.000,00.  

 

Ocorre que a partir do depoimento da referida testemunha, 

constata-se que o adiantamento de dinheiro em espécie aos funcionários 

da DYNATEST ocorre de forma residual, apenas para trabalhos 

realizados em lugares remotos em que não há cobertura de rede bancária,  

sendo que tais valores não ultrapassam R$ 5.000,00 por funcion ário e 

apenas em casos excepcionais poderiam alcançar o montante de R$ 

10.000,00 a R$ 20.000,00, isso no caso de um engenheiro civil e 

supervisor técnico de contratos como Josiley, o que não é o caso dos 70 

técnicos de campo, que segundo a testemunha, poss uem formação de 

nível médio e obviamente recebem valores muito inferiores. Assim, é 

evidente que os valores informados não alcançam, nem em ordem de 

grandeza, aqueles que foram sacados e que constaram na denúncia.  

 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER afirmou ainda qu e as 

planilhas citadas na denúncia eram apenas uma estimativa de custos 

adotada antes do início da prestação de serviços, de modo que no fim das 

contas aquela previsão não foi adotada, até porque a DYNATEST recebeu 
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30% a menos do que o previsto no contrato , em razão da redução de uma 

das três frentes de obra e que a saúde financeira da DYNATEST é ótima 

então sempre foi tranquilo para a empresa gerar valores em espécie.  

 

RUI ALVES MARGARIDO por sua vez, afirmou que não 

participou de nenhuma conversa sobre re cursos il ícitos ou 

direcionamento da licitação; que após a primeira transferência para a RR 

ALPHA, houve uma reunião com CELSO JÚNIOR e este perguntou se o 

restante dos valores que lhe eram devidos por sua participação no 

Consórcio,  que era de 40%, poderia  ser disponibilizado em espécie, mas 

o pedido não foi  atendido; que, caso houvesse pagamentos de vantagens 

indevidas pela DYNATEST, isso não teria como ocorrer sem o seu 

conhecimento, enquanto responsável financeiro da empresa; que todas as 

planilhas mencionadas pelos colaboradores foram apenas ensaios, 

baseadas em uma medição irreal com base no edital e que nunca veio a 

ocorrer;  que não houve nenhum beneficio extra ou incomum para a 

DYNATEST em razão da execução dos serviços, apenas a experiência 

que adquiriu de monitorização em BRT, ressaltando que não houve 

nenhum reajuste no contrato e nenhum pagamento faturado antes do 

prazo de 6 meses.  

 

No mesmo sentido, EDER VILELA afirmou que o contrato 

foi  extremamente danoso para a DYNATEST, com inclusão de serviço s 

sem acréscimo financeiro; que o ajuste contratual  previsto em cláusula 

no edital não foi feito e até hoje não foi  aprovado e que a empresa não 

recebeu pagamentos por 3 meses de trabalho, totalizando uma dívida de 

R$ 3.200.000,00; que RUI MARGARIDO coment ou que CELSO pediu 

que a participação dele fosse paga em dinheiro,  mas o depoente não 

estava presente na ocasião em que o pedido foi feito; que CELSO fez um 

recorte malicioso nas planilhas mencionadas na denúncia para 
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transformar valores lícitos em vantagens indevidas e que conhece 

MAURA, embora tenha afirmado o contrário em sede policial.  

 

Por sua vez, WANDERLEY TAVARES SILVA acrescentou 

que embora tenha recebido a planilha de fl.  37 da denúncia em fevereiro 

de 2015, em que constam as referências “BDI” e “ BDI Externo” que os 

colaboradores afirmam se referirem a vantagens indevidas,  nesse 

momento estava com o relacionamento suspenso com a DYNATEST, 

aguardando a reunião com ERNESTO para decidir quem sairia do 

Consórcio. Registre-se, no entanto, que a planilha  foi enviada ao acusado 

por seu funcionário Manoel Reigota, que por sua vez recebeu a planilha 

de EDER VILELA em anexo a uma mensagem que dizia:  “Em anexo 

estudo da Transbrasil como combinado”. Tal mensagem evidencia que 

naquele momento a TCDI ainda se int eirava dos estudos de custos do 

contrato e cobrava informações da DYNATEST.  

 

Em que pese o brilhante esforço dos acusados,  estes não 

lograram êxito em desconstruir o farto conjunto probatório dos autos, 

cabendo registrar que as afirmações de ERNESTO, RUI e  EDER de que 

CELSO JÚNIOR teria possivelmente pago propina do próprio bolso ou 

teria utilizado o nome da DYNATEST para justificar a geração de caixa 2 

que efetuou para as próprias empreiteiras executoras da obra do 

Transbrasil  são frágeis e não merecem mai ores considerações,  já que, 

conforme bem colocado pelo órgão de acusação, nenhuma empresa ou 

pessoa arcaria com os custos de propinas milionárias e deixaria uma 

outra empresa levar o crédito por isso, sendo beneficiada pelos agentes 

públicos em razão de vantagens indevidas que não pagou.  

 

Conforme bem destacado pela acusação, ainda que não tenha 

havido reajustes no valor do contrato ou superfaturamento dos serviços 

prestados, o benefício que a DYNATEST e a TCDI receberam dos 
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agentes públicos foi  a própria obtenção do contrato para si a partir do 

direcionamento da licitação, que contou com a participação de 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, VAGNER DE CASTRO PEREIRA, 

MAURA FERNANDA CERQUEIRA e EDUARDO FAGUNDES, conforme 

confessado pelo primeiro,  o que, evidentemente,  é um benefício por si  

só, tratando-se de um contrato cujo valor ultrapassava 26 milhões de 

reais.  

 

VAGNER PEREIRA DE CASTRO também foi interrogado em 

Juízo, no entanto,  as suas declarações devem ser analisadas com 

ressalva,  uma vez que o acusado somente r espondeu aos questionamentos 

feitos pelo seu advogado e não foi  submetido ao crivo do contraditório,  

evitando os questionamentos por parte do Juízo e do Ministério Público e 

limitando-se aos termos pretendidos pela defesa.  

 

Ouvido em Juízo, VAGNER PEREIRA afirmou, em síntese,  

que foi  apresentado a CELSO JÚNIOR em 2013 por seu pai , CELSO 

RAMOS, durante a demonstração da aplicação de um asfalto colorido em 

um trecho do BRT TRANSOESTE, e posteriormente voltou a ter contato 

com o colaborador durante o cumprimen to do contrato de monitoramento 

do TRANSBRASIL,  quando foram apresentados novamente,  desta vez 

por ALEXANDRE PINTO, que informou que CELSO seria o coordenador 

das operações de monitoramento da referida obra,  representando o 

consórcio TCDI/DYNATEST; que pas sou a ter um contato maior com 

CELSO desde então e que este é uma pessoa arrogante e muito difícil de 

lidar; que CELSO atrapalhava a fiscalização do contrato, sempre 

reclamando dos valores das medições elaboradas pelos fiscais MAURA e 

EDUARDO, de modo que ALEXANDRE PINTO lhe pediu que interviesse 

no conflito;  que CELSO JÚNIOR acreditava que o depoente poderia 

retirar a empresa TCDI do contrato,  porquanto esta não estivesse 

participando de fato das obras, mas disse a ele que não tinha tais poderes 
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e que isso era um problema comercial  a ser resolvido pelas próprias 

empresas consorciadas;  que falou algumas vezes com CELSO por 

telefone e a maioria das ligações feitas por CELSO eram destinadas a 

solicitar reuniões para tratar do assunto das medições ou a fim de 

reclamar de Manoel Reigota,  representante da TCDI; que  CELSO 

JÚNIOR atuou no contrato durante o período de novembro de 2014 até 

fevereiro de 2016, momento em que foi para fora do Brasil; que não 

recebeu nenhum pedido para que houvesse o direcionamento da li citação 

no sentido de que o consórcio DYNATEST/TCDI vencesse o referido 

certame; que a composição do edital da referida obra era por preço e por 

capacidade técnica e acredita que a DYNATEST tenha vencido a l ici tação 

por ter apresentado uma melhor proposta técnica, tendo em vista já 

trabalhou anteriormente para a Prefeitura,  quando da elaboração do plano 

de recuperação do pavimento da Avenida Brasil, em 2009; que participou 

da Comissão Técnica relativa a licitação, sendo que a parte documental  

era analisada pela Gerência de Licitação, e,  após, a parte técnica era 

analisada pela Comissão; que os membros da Comissão foram designados 

por meio de uma portaria expedida por ALEXANDRE PINTO e MAURA 

e EDUARDO tinham maior conhecimento técnico sobre o assunto, pois 

MAURA já havia trabalhado na Secretaria de Habitação com obras 

parecidas e EDUARDO conhecia melhor os aspectos relacionados ao 

trabalho de campo, portanto, de modo geral , quem fez a análise técnica 

foram MAURA e EDUARDO e o depoente apenas conferiu o resulta do 

final,  quando todos assinaram o documento e remeteram o processo à 

Comissão de Licitação; que nunca foi  mencionado por MAURA ou 

EDUARDO a possibilidade de que a lici tação pudesse ser direcionada e 

nunca presenciou desvios éticos nas condutas dos dois.  

 

A materialidade está demonstrada pelos depoimentos 

prestados pelos colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 

RAPHAEL LIMA ROIG e das provas de corroboração apresentadas, pelo 
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depoimento de ALEXANDRE INTO DA SILVA e pelos elementos de 

prova produzidos nos  presentes autos,  com destaque para a análise dos 

contatos telefônicos entre os acusados,  os saques em espécie realizados 

na conta da Dynatest, as mensagens eletrônicas encontradas nas caixas 

de e-mails de WANDERLEY TAVARES DA SILVA e Manoel Reigota,  

incluindo planilhas trocadas entre eles e com EDER VILELA que 

continham lançamentos dos valores de propina ajustados com os agentes 

públicos, pela anotação manuscrita acostada aos autos pela defesa de 

CELSO JÚNIOR, que consubstanciam provas suficientes da ocorr ência 

dos delitos de corrupção ativa e passiva descritas.  

 

Do mesmo modo, a autoria dos delitos deriva dos próprios  

elementos supracitados, havendo indícios suficientes da autoria dos 

delitos de corrupção passiva por parte de ALEXANDRE e VAGNER, 

assim como dos delitos de corrupção ativa por parte de ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, ÉDER PARREIRA 

VILELA, WANDERLEY TAVARES DA SILVA bem como dos 

colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA 

ROIG. 

 

Por fim, no que concerne à configuraçã o do crime de 

corrupção, vale ressaltar que é irrelevante o fato de haver ou não 

demonstração de prejuízo aos cofres públicos ou de lucros 

extraordinários pelas empresas contratadas. Da mesma forma, é 

irrelevante o efetivo recebimentos dos valores indevido s pelos agentes 

públicos envolvidos.  Tratando-se de crime formal, cuja consumação se dá 

com a prática de apenas um dos verbos nucleares do tipo (solicitar,  

receber ou aceitar promessa de vantagem indevida –  tipo alternativo 

misto),  não há necessidade de pe rquirição acerca do resultado ou 

proveito do crime, que constitui  mero exaurimento do delito. Nesse 

sentido:  
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“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR 

DO TJ/MT. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP). 

PRELIMINARES: NULIDADE DAS 

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.  

MÉRITO: ACEITAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE 

VANTAGEM INDEVIDA. PROVAS SUFICIENTES.  

CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO. PERDA DO 

CARGO DE DESEMBARGADOR.  

 

1. Cinge-se a controvérsia a apurar eventual 

responsabilidade criminal do Desembargador E. S.  

(TJ/MT) em razão dos fatos descritos na denúncia,  

tipificados pela acusação como corrupção passiva 

(art . 317, CP).  

 

2. As interceptações telefônicas realizadas pelo juízo 

comum antes do declínio de competência para o STJ 

revelam-se hígidas e em conformidade com a lei de 

regência.  

 

(. . . ).  

 

O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro 

fortuito de provas - situação muito comum e 

corriqueira no dia a dia investigativo, que se 

caracteriza pela descoberta de outros crimes ou 

sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não 

acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se 

sucede no foro competente,  desde que remetidos os 
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autos, como na espécie,  tão logo verificados indícios 

em face da autoridade. Precedentes.  

3. (.. . ).  

 

4. As provas produzidas demonstram t er havido 

aceitação pelo denunciado de vantagem indevida, 

seguida de nova solicitação de vantagem, destinada 

ao recebimento dos valores inicialmente acordados. 

Malgrado em nenhuma das duas oportunidades tenha 

havido efetivo recebimento da vantagem pelo 

denunciado (mero exaurimento), o crime se consumou 

no momento em que houve a aceitação e a solicitação 

de vantagem indevida. O crime de corrupção passiva, 

em tais modalidades, é de natureza formal, isto é,  

consuma-se independentemente do recebimento da 

gratif icação ou proveito almejado.  

 

5. Entretanto, conforme se observa dos autos,  a 

solicitação se deu como forma de viabilizar o 

exaurimento –  efetivo recebimento da vantagem - da 

primeira conduta (aceitação). O contexto revela 

claro nexo de dependência e subordinação entre as 

condutas, na medida em que são estas relativas a um 

mesmo contexto fático. Nesse sentido, por força do 

princípio da consunção, a conduta do agente importa 

num único incurso no tipo penal,  todavia, com 

inevitáveis reflexos na dosimetria de pena.  

 

6. Condenação à pena privativa de liberdade 

estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime 

fechado, e, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias -
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multa - calculada esta a base de ½ salário mínimo 

mensal, vigente ao tempo do fato (art.  49, § 1º,  CP)  -

, com a perda do cargo de Desembargador e 

manutenção do afastamento cautelar até o trânsito  

em julgado.  

 

7. Ação penal julgada procedente”.  

(STJ, APn 675 /  GO, Ministra NANCY ANDRIGHI,  

Corte Especial,  DJe 02/02/2016)”  

 

Desta forma, não prospera a alegação da defesa dos acusados 

ERNESTO, RUI e EDER, no sentido de que o deli to de corrupção 

necessariamente envolveria a contrapartida de algum benefício para o 

Consórcio DYNATEST/TCDI. Conforme esclarecido, estamos diante de 

um delito formal ou de consumação an tecipada, sendo despiciendo falar e 

prejuízo aos cofres públicos ou alguma vantagem ao particular 

contratado, sendo necessário apenas o ajuste para o pagamento da 

propina.  

 

No que se refere à necessidade de indicação do ato de ofício 

omitido ou praticado, tratasse de questão já decidida pelo Supremo 

Tribunal nos autos da Ação Penal 470 (caso Mensalão),  que entendeu,  

corretamente, que “O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, 

independe da efetiva prática de ato de ofício, já que a lei penal 

brasileira não exige referido elemento para fins de caracterização da 

corrupção, consistindo a efetiva prática de ato de ofício em mera 

circunstância acidental na materialização do referido i lícito, (. . . . )”.  

(grifei) E mais: “O ato de ofício,  cuja omissão ou retard amento 

configura majorante prevista no art.  317, § 2º, do Código Penal,  é mero 

exaurimento do crime de corrupção passiva, sendo que a materialização 

deste delito ocorre com a simples solicitação ou o mero recebimento de 
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vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público, em razão 

das suas funções,  ou seja, pela simples possibilidade de que o 

recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício.” 

(grifei)  

 

Em relação ao réu VAGNER DE CASTRO PEREIRA está 

provado que coube a ele o recebim ento da propina paga pelo Consórcio 

DYNATEST/TCDI,  entregue por CELSO JÚNIOR, como declarado pelos 

colaboradores. São muitos os elementos de corroboração acostados autos 

autos  nesse sentido.  

 

De fato, VAGNER DE CASTRO PEREIRA recebia os valores 

da vantagem indevida do Consórcio DYNATEST/TCDI e repassava para 

ALEXANDRE PINTO, também ficando com parte do numerário.  

 

Por outro lado, entendo que não há provas suficientes de que 

o acusado ALEXANDRE PINTO retardou ou deixou de praticar qualquer 

ato de ofício ou o praticou infringindo dever funcional. No que respeita 

ao direcionamento da licitação para que o Consórcio se sagrasse 

vencedor do certame, segundo extrai -se dos autos,  foi  realizado antes 

mesmo que houvesse a solicitação de propina por parte de ALEXANDR E. 

 

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos,  

entendo que restou devidamente comprovado que no período 

compreendido entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 2016, 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, de modo consciente e voluntário, em 

razão da condição de Secretário Municipal de Obras da Prefeitura do Rio 

de Janeiro, solicitou e aceitou promessa de vantagem indevida 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de Jane iro,  

para a execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de 
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obras e serviços relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, bem como recebeu efetivamente, em unidade de 

desígnios com VAGNER DE CASTRO PEREIRA, em 5 oportunidades,  

em razão da função pública exercida, vantagem indevida de ao menos R$ 

319.700,00 (trezentos e dezenove mil  e setecentos reais) das empresas 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, 

estando incursos nas penas do art.  317 do Código Penal,  por 5 vezes 

em continuidade delitiva (Conjunto de Fatos 01 ).  

 

Por sua vez, os representantes da empresa DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, e o representa nte da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA 

SILVA, assim como os colaboradores CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, de forma livre e consciente e em 

unidade de desígnios, no período compreendido entre novembro de 2014 

e o primeiro semestre de 2016, ofereceram e prometeram vantagem 

indevida ao ex-secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA correspondente a 4% (quatro por cento) do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro, para a execução de serviços técnicos de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à implantação do corredor 

BRT TRANSBRASIL, e pagaram, em razão de tal ajuste, em 5 

oportunidades, ao menos R$ 319.700,00 a VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA em benefício de ALEXANDRE PINTO DA SILVA, para 

determiná-los a praticarem, omitirem ou retardarem ato de ofício, com  

infração de deveres funcionais,  estando incursos nas penas do 333 do 

Código Penal,  por 5 vezes em continuidade delitiva (Conjunto de 

Fatos 02).  
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Da materialidade e autoria do delito de corrupção passiva 

praticado pela equipe de fiscalização do contrato (EDUARDO 

FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA) e de 

corrupção ativa praticado por ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI 

ALVES MARGARIDO, EDER PARREIRA VILELA, WANDERLEY 

TAVARES DA SILVA, CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 

RAPHAEL LIMA ROIG –  Conjunto de FATOS 03 e 04.  

 

Em relação aos Fatos 03 e 04, a acusação imputa aos réus 

EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA a prática do delito de corrupção passiva, tipificado no 

art igo 317, § 1º, do Código Penal,  e a prática do crime de corrupção 

ativa correspondente, praticado pelos representantes d a empresa 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, 

RUI ALVES MARGARIDO e EDER PARREIRA VILELA, e o 

representante da TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como os colaboradores 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, nos 

seguintes termos:  

 

“No período compreendido entre novembro de 2014 e 

o primeiro semestre de 2017, EDUARDO FAGUNDES 

DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, de modo consciente e voluntário e em 

unidade de desígnios,  em razão da condição de 

fiscais do contrato de execução de serviços técnicos 

de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT 
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TRANSBRASIL, solicitaram e aceitaram promessa de 

vantagem indevida correspondente a 4,5% (quatro e 

meio por cento) do valor do contrato citado, sendo 

1,5% (um e meio por cento) para cada um, bem como 

receberam, em razão da função pública exercida, em 

10 oportunidades, vantagem indevida total de pelo 

menos R$ 725.446,80 (setecentos e vinte e cinco mil , 

quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos), sendo a parcela recebida por cada um 

deles correspondente a pelo menos R$ 241.815,60 

(duzentos e quarenta e um mil , oitocentos e quinze 

reais e sessenta centavos), das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio 

DYNATEST-TCDI, para exercer o seu cargo com 

especial  atenção aos interesses privados das 

empresas que compunham o consórcio,  praticando e 

omitindo atos de  ofício, com infração de deveres 

funcionais, em decorrência das vantagens recebidas,  

notadamente com relação à atividade de fiscalização 

e controle da execução das atividades inerentes ao 

contrato citado (Corrupção Passiva/Art. 317 § 1º, do 

CP –  Conjunto de Fatos 03).  

 

Por sua vez,  os representantes da empresa 

DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e EDER 

PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim como os 

colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 
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RAPHAEL LIMA ROIG, de forma livre e consciente e 

em unidade de desígnios, no período compreendido 

entre novembro de 2014 e o primeiro semestre de 

2017, ofereceram e prometeram vantagem indevida 

dos agentes públicos municipais EDUARDO 

FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA correspondente a 4,5% 

(quatro e meio por cento) do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST-TCDI e o 

Município do Rio de Janeiro, para execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos de 

obras e serviços relacionados à implantação do 

corredor BRT TRANSBRASIL, sendo 1,5% (um e meio 

por cento) para cada um, e pagaram, em razão de tal 

ajuste,  ao menos pelo menos R$ 725.446,80 

(setecentos e vinte e cinco mil , quatrocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos), sendo a 

parcela paga a cada um deles correspondente a pelo 

menos R$ 241.815,60 (duzentos e quarenta e um mil,  

oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), para 

determiná-los a praticar, omitir ou retardar atos de 

ofício,  com infração de deveres funcionais, o que 

efetivamente ocorreu, notadamente com relação à 

atividade de fiscalização e controle da execução das 

atividades inerentes ao contrato citado (Corrupção 

Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  Conjunto de Fatos 

04).”  

 

Encontram-se nos autos as seguintes provas da materialidade 

e autoria dos delitos de corrupção ativa:  (i) os acordos de colaboração 
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premiada de CELSO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, 

homologados por este Juízo sob os números 0506620 -06.2017.4.02.5101 

e 0509531-88.2017.4.02.5101, respectivamente, cujas informações foram 

confirmadas em Juízo durante os seus respectivos interrogatórios; (ii) os  

dados obtidos mediante as quebras de sigilo autorizadas por  este Juízo 

nos autos 0211536-59.2017.4.02.5101, com destaque para a 

movimentação bancária das contas do Consórcio Dynatest -TCDI e 

empresas relacionadas,  bem como para os registros telefônicos e os 

emails trocados entre os denunciados que continham planilh as com os 

lançamentos dos valores correspondentes às vantagens indevidas 

prometida aos agentes públicos;  (ii i) a minuta do contrato de 

constituição da SCP a ser formada pela DYNATEST e a empresa RR 

ALPHA para viabilizar o pagamento da propina e os repasses  de valores 

a CELSO JÚNIOR; (iv) os documentos entregues espontaneamente por 

CELSO JÚNIOR em razão de seu acordo de colaboração, tais como o 

extrato bancário em que consta uma TED realizada pela DYNATEST em 

favor da RR ALPHA no valor de R$ 1.000.000,00 (um  milhão de reais) 

em 08/07/2015; (v) o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 30680 

encaminhado pelo COAF, com operações suspeitas objeto de 

comunicação confirmadas através dos dados fiscais e bancários obtidos 

através da quebra de sigilo; (vi) a Re lação de pagamentos do Consórcio 

encaminhada pela Prefeitura (fls.  690/708), a planilha de controle de 

despesas intitulada “DESPESAS DE MAIO” e a planilha de despesas 

realizadas através da empresa RR ALPHA, elaboradas por RAPHAEL 

ROIG e apresentadas pelos colaboradores, nas quais consta o 

detalhamento dos valores destinados ao pagamento da propina (fls.  

710/711).  

 

Por sua vez, encontram-se nos autos, além das provas 

descritas no parágrafo acima, as seguintes provas da materialidade e 

autoria dos delitos de corrupção passiva (i) os acordos de colaboração 
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premiada de CELSO RAMOS JÚNIOR, RA-PHAEL LIMA ROIG, e 

ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO, este último conforme autos nº 

0068519-28.2018.4.02.5101 (anexo 5), 0068554-85.2018.4.02.5101 

(anexo 8) e 0068560-92.2018.4.02.5101 (anexo 9),  cujas informações 

prestadas também foram confirmadas em Juízo; (ii) os dados obtidos a 

partir da quebra de sigilo telemático autorizada por este Juízo nos autos 

nº 0211536-59.2017.4.02.5101, com destaque para os e -mails que 

evidenciam que havia a contratação por parte do Consórcio de pessoas 

para atender exclusivamente a equipe de fiscalização, inclusive em 

contratos não relacionados ao objeto da contratação; (iii) dados obtidos a 

partir da quebra de sigilo telefônico obtida com autorização d este Juízo 

nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101, no que tange à identificação de 

inúmeras ligações partindo da DYNATEST para RAPHAEL ROIG ou 

CELSO JÚNIOR seguidas de ligações de RAPHAEL ROIG ou CELSO 

JÚNIOR para MAURA e/ou ALZAMIR, algumas logo após os 

recebimentos do Consórcio e aos saques em espécie efetuados nas contas 

vinculadas à DYNATEST, conforme dados obtidos a partir da quebra de 

sigilo bancário autorizada por este Juízo nos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101; (iv) a análise da situação fiscal  de  EDUARDO 

FAGUNDES e sua esposa, realizada na IPEI RJ20170014 e dossiê 

integrado de fls. 715/882 assim como o material apreendido em poder do 

acusado no por ocasião da deflagração da Operação Rio 40 Grau ,  

conforme Auto de Apreensão nº 390/2017 de fls . 884/ 889 (v) a análise da 

situação fiscal de ALZAMIR ARAÚJO realizada na IPEI Nº RJ20170025 

(fls. 891/1.066),  bem como a Tabela de Transações SIMBA com registros 

de depósitos em dinheiro em suas contas bancárias (fls.  1.068/1.076);  

(vi) as declarações dos acusados prestadas tanto em sede policial  como 

em Juízo, com destaque para as declarações de ALEXANDRE PINTO DA 

SILVA em Juízo sobre a participação de EDUARDO e MAURA no 

direcionamento da licitação; e (vii) os depoimentos das testemunhas em 

Juízo. 
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As declarações prestadas pelos colaboradores CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR e RAPHAEL LIMA ROIG, em juízo, foram 

uníssonas no sentido de que houve pagamento de vantagem indevida em 

separado feitos de um lado com MAURA FERNANDA MOREIRA e de 

outro com EDUARDO FAGUNDES em conjunto com ALZAMIR 

ARAÚJO. Confira-se: 

 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, em seu depoimento 

prestado na sede da Procuradoria da República (fls.  108/115),  e 

devidamente confirmado em juízo, confirmou que havia o pagamento de 

vantagens indevidas aos fiscais de obra EDUARDO FAGUNDES, 

ALZAMIR DE FREITAS e MAURA FERNANDA CAR -VALHO 

MOREIRA CERQUEIRA; que EDUARDO FAGUNDES e ALZAMIR DE 

FREITAS possuíam uma complexa forma de cobrar valores de propina;  

que depois de certo tempo, o colaborador procurou o ex -secretário 

municipal de obras Alexandre Pinto em razão de se sentir achacado pelos  

fiscais; que Alexandre então definiu o valor da propina em 3% do valor 

das faturas; que MAURA FERNANDA CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, que atuava no gerenciamento, desde o início das obras 

solicitou a ele propina em valor correspondente a 1,5% do valor do 

contrato;  que lhe prometeu o pagamento após a autorização de ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER e RUI ALVES MARGARIDO; que chegou a 

manter contatos telefônicos  com MAURA FERNANDA para tratar de 

entrega de vantagem indevida; que MAURA FERNANDA usava telefone 

(21) 98909-1884; que as vezes em que o colaborador entregou valores a 

MAURA FERNANDA, o fez na sala da fiscal na Secretaria de Obras no 

cais, no Centro Administrativo São Sebastião; que teria efetuad o 5 

entregas de valores a MAURA MOREIRA, sendo que, com a sua iminente 

saída do país, RAPHAEL ROIG teria acompanhado o colaborador em 

pelo menos uma entrega de propina à fiscal e passou a realizá -las  
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sozinho nas entregas seguintes, desta vez na própria sal a da servidora 

municipal, localizada no 9º andar do prédio da Prefeitura do Rio de 

Janeiro; que, no que concerne às vantagens indevidas pagas a EDUARDO 

e ALZAMIR, afirmou que RAPHAEL ROIG foi o encarregado de efetuar 

a entrega a ALZAMIR desde o início; que  RAPHAEL ROIG sabia que se 

tratava de entrega de valores de vantagens indevidas por ordem do 

colaborador, porém não havia participado dos ajustes com os agentes 

públicos; que os valores eram repassados dentro de envelopes, que eram 

carregados dentro de uma mochila.  

 

O colaborador RAPHAEL LIMA ROIG, igualmente 

confirmou as declarações prestadas na sede da Procuradoria da República 

(fls.  122/133) e em juízo, declarou que a solicitação da propina destinada 

a EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO e ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO foi realizada pelo primeiro a CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR, tendo sido ajustado inicialmente o pagamento total  de 1,5% do 

valor do contrato para ser divido entre ambos; que após o início da obra,  

EDUARDO FAGUNDES solicitou a ele,  RAPHAEL, que o percent ual de 

propina a ser pago para ele e ALZAMIR ARAÚJO passasse de 1,5% do 

valor do contrato para 3% do valor do contrato, o que foi  aceito; que não 

participou do ajuste dos demais percentuais, apenas este episódio com 

EDUARDO FAGUNDES logo no primeiro mês do  contrato; que se 

recorda que o percentual devido a MAURA FERNANDA CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA ERA DE 1,5%; que inicialmente CELSO 

realizava o pagamento de tais valores em espécie para a fiscal MAURA, 

o que ocorreu até o final de 2015; que a partir de 2016 o colaborador 

passou a efetuar tais entregas pessoalmente a MAURA, na sala dela, no 

9º andar do prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro, uma sala próxima ao 

gabinete do secretário; que para efetuar as entregas de valores a 

MAURA, ligava para a secretária da  fiscal, de nome SANDRA, no 

telefone fixo (21) 2976-1599, e perguntava se MAURA poderia recebê -
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lo; que fez umas 4 ou 5 entregas a MAURA até fevereiro de 2017; que 

embora as obras tenham sido suspensas em julho de 2016, as últimas 

medições do que já tinha s ido executado, em torno de 3,  foram pagas 

apenas em outubro ou novembro de 2016, gerando entregas de valores a 

MAURA em dezembro de 2016, e em janeiro e fevereiro de 2017; que o 

total  entregue a MAURA nestas três últimas ocasiões foi algo entre 60 e 

80 mil reais em dinheiro; que nesse período após a suspensão dos 

serviços não teve não teve mais contato com MAURA, apenas para 

entrega dos que em relação aos pagamentos devidos a ALZAMIR e 

EDUARDO, estes eram sempre entregues pelo colaborador a ALZAMIR, 

no canteiro de obras,  na sala de ALZAMIR; que tinha muito contato com 

ALZAMIR no dia a dia da obra,  e tinha uma sala da DYNATEST no 

canteiro de obras; que uma ou outra vez ligou e perguntou se ele estava 

no canteiro para fazer a entrega, usando os telefones (21) 99859-1331 e 

(21) 99800-3113; que o telefone do colaborador á época era (21) 99876 -

0696; que as entregas de valores eram sempre após os recebimentos,  mas 

não eram mensais; que acredita ter feito de 8 a 9 entregas aos fiscais; 

que as primeiras entregas devem ter ocorrido por volta de abril e maio de 

2015; que foram pagos a ALZAMIR, em dinheiro, em 22/05/2015, e a 

MAURA, na mesma data, cerca de 20 mil reais; que em relação a 

MAURA e ALZAMIR os valores entregues correspondem efetivamente a 

propina ajustada, conforme os recebimentos pelo consórcio (fls. 108/115 

e 122/133).  

 

Como elementos de corroboração colacionados aos autos  

cito os e-mails localizados nas contas de Manoel dos Santos Reigota e do 

acusado WANDERLEY TAVARES, obtidos mediante quebras de sigilo 

autorizadas por este Juízo nos autos 0211536 -59.2017.4.02.5101, e que 

continham em anexo arquivos com diversas planilhas de estudo de custos 

dos serviços de monitorização do BRT Transbrasil,  nas quais constavam 
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lançamentos com os valores destinados ao pagame nto de propina aos 

fiscais.  

 

Analisando as referidas mensagens, verifica -se que no dia 07 

de dezembro de 2014, Manoel dos Santos Reigota, que se apresentava 

como “suplente” de WANDERLEY na representação da TCDI, encaminha 

por e-mail a planilha “Estudo Economico Transbrasil rev.xlsx” (fls .  

165/167). Em relação a referida planilha,  o colaborador RAPHAEL ROIG 

esclareceu que verificando os lançamentos na planilha, na aba “Resumo”, 

constam despesas citadas como “BDI” e “BDI Externo”, “Custo BDI” e 

“III%” que não  reconhece como custos l ícitos efetivamente verificados 

na contração e execução dos serviços; que o valor efetivamente 

corespondente ao BDI está citado em “custo indireto (BI empresa);  que o 

valor consignado como “BDI” e “BDI Externo” correspondem a 7% do 

valor  bruto mensal do contrato na parte de gerenciamento e na parte de 

supervisão, o que corresponde aos valores de propina inicialmente 

ajustados com os agentes públicos; que a referência ao “custo BDI” pode 

ser apontado para a DYNATEST e a TCDI como sen do o custo da geração 

de dinheiro em espécie para pagamento da propina, mas não tem como 

afirmar; que o “III%” parece ser uma referência à cobrança adicional  

feita por EDUARDO FAGUNDES de acréscimo de 1,5% do valor do 

contrato na propina, sendo que estes 1 ,5% correspondiam a 3% da parte 

da supervisão, que era metade do contrato, por isso a menção a “III%”, 

que era EDER quem de fato fazia essas planilhas e encaminhava para 

Manoel Reigota, pois fazia a interface com a TCDI.  

 

Registre-se que a discriminação de valores sob a rubrica 

“III%” só passou a constar nas planilhas trocadas a partir de fevereiro de 

2015, pois não haveria como aparecer nas planilhas anteriores, já que o 

percentual ajustado antes do início das obras era diferente de 3%, o que 
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inclusive corrobora a veracidade das informações prestadas pelos 

colaboradores.  

 

Diversamente do que afirma RAPHAEL ROIG, o corréu  

EDER VILELA afirmou em juízo que a referência “III%” constante na 

planilha de fl. 165 diz respeito ao valor estimado para a utilização de 

serviços como Falling Weight Deflectometer  (FWD), que, segundo 

consulta no site da própria DYNATEST, “ é um equipamento que tem 

como finalidade conhecer a bacia de deflexão de pavimentos rígidos e 

flexíveis, simulando o impacto de uma roda em movimento, ut ilizando 

aplicação dinâmica de cargas” .   

 

Ocorre que além de não haver nenhuma relação entre a 

rubrica III% com a sigla FWD (diferente do que ocorre com o percentual  

de 3% de propina apontado pelos colaboradores, em que há total  

correspondência),  na coluna da planilha em que consta a menção aos 

“III%” não há nenhuma discriminação de despesas com equipamentos, 

mas apenas despesas relacionadas à uti lização de carros e à contratação 

de pessoas indicadas pelos fiscais,  ou seja,  todos os custos dizem 

respeito à equipe de supervisão do contrato relacionada às atividades dos 

réus EDUARDO FAGUNDES e ALZAMIR, sendo que uma despesa com a 

utilização de um equipamento específico, por ser uma despesa do próprio 

Consórcio e não da fiscalização, estaria absolutamente 

descontextualizada na citada tabela.  

 

Ainda como elemento de corroboração, cito uma planilha de 

controle de despesas entregues pelo colaborador CELSO JÚNIOR 

intitulada “DESPESAS DE MAIO” (fls. 711). Em relação a referida 

planilha,  o colaborador RAPHAEL ROIG esc lareceu que os dois 

primeiros lançamentos constantes da planilha se referiam a pagamentos 

feitos com reais gerados por CELSO JÚNIOR entregues pelo colaborador 
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à equipe de fiscalização direta, ALZAMIR e EDUARDO; que, portanto,  

foram pagos a ALZAMIR em dinheiro em 22/05/2015 pouco mais de 

130.000,00, e a MAURA na mesma data cerca de 20.000,00, uma vez que 

a referência feita a “despesas escritório uel” envolve valores que foram 

entregues a MAURA sob a alegação de que seriam para custear despesas 

da fiscalização, como compra de computadores e outros itens.  

 

De fato, analisando a referida planilha,  percebe -se que 

consta o detalhamento dos valores destinados ao pagamento de propina 

aos fiscais, sendo que a rubrica “supervisão (despesa extraordinária)”  

se refere aos valores destinados a ALZAMIR e EDUARDO e a rubrica 

“gerenciamento (despesa extraordinária)”  se refere aos valores 

destinados a MAURA FERNANDA.  

 

Foi acostada aos autos ainda uma outra planilha entregue 

pela defesa de CELSO JÚNIOR (fl.  710),  que se refere a uma planilha de 

despesas realizadas através da empresa RR ALPHA, que era 

compartilhada entre os representantes da DYNATEST, CELSO e 

RAPHAEL LIMA ROIG, em que constam pagamentos de vantagens 

indevidas destinados a todos os agentes públicos envolvidos, inc lusive 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, em valores próximos aos que haviam 

sido ajustados com cada um, que corresponderiam, para cada medição 

mensal, a R$ 30.715,87 para ALEXANDRE PINTO (4%), R$ 26.036,90 

para ALZAMIR e EDUARDO (3%) e R$ 13.018,45 para MAURA 

MOREIRA (1,5%), além de despesas lícitas efetivamente realizadas na 

execução dos serviços, na contratação de pessoas a pedido dos servidores 

municipais.  

 

Os colaboradores relataram que tanto MAURA MOREIRA 

como EDUARDO FAGUNDES indicaram pessoas que trabalhavam  com 

eles em outros contratos e pediram para que o Consórcio DYNATEST-
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TCDI efetuasse a contratação dos mesmos, sendo que a cada real gasto 

pelo Consórcio com a contratação de tais pessoas para atender aos fiscais 

foi  computado na medição o triplo de tal qu antia,  gerando, portanto,  

mais pagamentos por serviços não executados.  

 

Como elemento de corroboração, foram acostados alguns e -

mails identificados na quebra de sigilo telemático deferida por este Juízo 

nos autos 0211536-59.2017.4.02.5101, que evidenciam q ue houve, de 

fato, a contratação por parte do Consórcio de pessoas para atender 

exclusivamente a equipe de fiscalização e a unidade executora local  

(UEL), ficando subordinados aos denunciados ALZAMIR, EDUARDO e 

MAURA, o que ensejou o pagamento ao Consórcio  por serviços não 

executados em montante correspondente ao triplo do que era despendido 

com essa contratação em favor dos agentes municipais.  

 

Como exemplo, cito o e-mail acostado à fl . 713 em que 

EDUARDO FAGUNDES determina a contratação de uma determinada  

engenheira de nome Beatriz,  o que é prontamente aceito por Manoel 

Reigota da TCDI sem nenhum questionamento, que encaminha a referida 

solicitação a Thiago Vale, funcionário da DYNATEST, pedindo para que 

a contratação seja efetivada.  

 

EDUARDO FAGUNDES confirmou durante o seu 

interrogatório em Juízo que a fiscalização solicitou a contratação de 

pessoas pelo Consórcio para apoiar a SMO inclusive em outras obras não 

relacionadas ao contrato, o que afirmou ter ocorrido, inclusive, com 

Beatriz,  engenheira mencionada na denúncia; que do mesmo modo havia 

pessoas contratadas por outros consórcios que também auxiliavam no 

serviço de fiscalização prestado pelo Consórcio DYNATEST/TCDI; e que 

era prática comum na Prefeitura esse t ipo de alocação de pessoas em 
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contratos distintos, apesar de ter negado a solicitação e recebimento de 

vantagens indevidas.  

 

No mesmo sentido, MAURA MOREIRA afirmou em Juízo 

que a util ização de funcionários contratados por uma empresa em 

serviços que não fossem relativos ao objeto do contrato de sta era algo 

comum, sendo que no presente caso a descrição do serviço de apoio à 

UEL constante do projeto básico previa que a equipe profissional 

contratada pelo Consórcio poderia ser alocada conforme a demanda da 

fiscalização, podendo ser nas dependências  da contratada, na Prefeitura,  

ou onde mais fosse determinado.  

 

Por sua vez, EDER VILELA também declarou em Juízo que a 

rubrica “Custo M.O. UEL” constante nas planilhas apresentadas pelos 

colaboradores refere-se às despesas com as pessoas contratadas pelo 

CNPJ do Consórcio que trabalhavam na UEL, afirmando ainda que não 

sabe o que essas pessoas faziam e como ocorreu a indicação para a 

contratação, embora considere que a indicação pelo órgão seja comum e 

que pode ter corrido nesse contrato.  

 

De fato, o relato dos colaboradores e os depoimentos dos 

acusados demonstraram, sem sombra de dúvida, que a contratação pelo 

Consórcio a pedido dos fiscais EDUARDO FAGUNDES e MAURA 

MOREIRA de pessoas que não trabalharam efetivamente no contrato de 

fato ocorreu, o que resultou na contabilização nas medições de itens não 

executados (os custos com recursos humanos não empregados no 

contrato),  evidenciando a atuação ilícita dos denunciados que solicitaram 

as contratações e atestaram tais medições.  

 

Ao ser interrogado em juízo,  CELSO REINALDO RAMOS 

JÚNIOR declarou em seu depoimento em Juízo, em complemento às 
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informações que havia prestado ao Ministério Público Federal e que 

constaram na denúncia,  que efetuou os ajustes de pagamento de 

vantagens indevidas à fiscalização diretamente com MAURA MOREIRA 

e EDUARDO FAGUNDES, sendo que com a primeira ficou ajustado o 

percentual de 1,5% do valor global do contrato e que os pagamentos 

seriam feitos a cada recebimento do Consórcio,  enquanto que com o 

segundo ajustou o percentual de 1,5% an tes do início da obra,  mas 

quando esta começou, RAPHAEL ROIG recebeu mais um pedido de 1,5% 

por parte de EDUARDO, somando 3%, a serem destinados a este e a 

ALZAMIR. Relatou que os pagamentos de propina a MAURA MOREIRA 

foram efetuados de maio de 2015 a feve reiro de 2017, inicialmente a 

partir de valores gerados por ele via dólar cabo invertido, e,  após o mês 

de agosto de 2016, a partir de valores gerados pela própria DYNATEST, 

explicando que efetuou as entregas à acusada MAURA MOREIRA 

pessoalmente, na sala desta na UEL, até fevereiro de 2016, e que na 

última entrega ocorrida no citado mês levou RAPHAEL ROIG junto com 

ele para deixar claro a MAURA MOREIRA que a partir daquele momento 

as entregas seriam efetuadas por RAPHAEL. Com relação aos 

pagamentos dos fiscais EDUARDO e ALZAMIR, explicou que por 

determinação do primeiro,  todas as entregas foram efetuadas por 

RAPHAEL ROIG ao segundo e que estas ocorreram de maio de 2015 a 

fevereiro de 2017 e somaram a quantia de R$ 480.000,00. Contou que já 

havia realizado ajuste de propina com EDUARDO FAGUNDES 

anteriormente, na obra da TRANSOESTE, de modo que o fiscal  já 

possuía abertura para tratar desse tipo de assunto com CELSO.  

 

Confirmou que a solicitação de propina feita por MAURA 

MOREIRA ocorreu a portas fechadas na pequena sala que a fiscal dividia 

com uma pessoa de nome Célia e que ficava ao lado de uma área mais 

aberta onde trabalhavam outras dez ou doze pessoas, no andar da 

Secretaria Municipal  de Obras,  relatando que o pagamento foi realizado 
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porque MAURA MOREIRA poderia “fazer o processo fluir da melhor 

forma possível”, sendo que esta fiscalizava se os relatórios estavam 

sendo entregues, pois era a fiscal do contrato da parte de gerenciamento, 

para quem os relatórios eram entregues para que ela pudesse fazer a 

conexão entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal.  

 

Por fim, quando questionado sobre a saída de EDUARDO 

FAGUNDES da equipe de fiscalização, respondeu que ALZAMIR 

ARAÚJO dizia à RAPHAEL ROIG à época que mesmo com a sua saída,  

ambos continuariam recebendo as vantagens indevidas.  

 

RAPHAEL LIMA ROIG, em seu interrogatório em juízo, 

também confirmou as informações que havia prestado ao MPF, bem como 

as informações prestadas por CELSO JÚNIOR. Afirmou que EDUARDO 

FAGUNDES queria contratar muita gente e CELSO e E DER o 

contrariaram, o que gerou um problema no relacionamento do fiscal  com 

o Consórcio; que depois que a obra começou, EDUARDO solicitou ao 

depoente o aumento na porcentagem da propina e tanto CELSO como a 

DYNATEST aceitaram, mas disseram que em troca ter ia que haver uma 

limitação na quantidade de pessoas contratadas a pedido de EDUARDO. 

Relatou que os pagamentos eram feitos em espécie e entregues 

diretamente aos fiscais,  e que sempre entregou os valores pessoalmente 

apenas para ALZAMIR quanto a parte dest e e de EDUARDO, tendo 

entregue ao longo do contrato duzentos ou quatrocentos mil reais, em 

envelopes ou mochilas, na sala do fiscal no canteiro de obras,  sendo que 

ALZAMIR comentava com o depoente que EDUARDO estava cobrando 

os valores, mas este nunca estava presente nas entregas. Quanto aos 

pagamentos destinados a MAURA MOREIRA, relatou que as entregas 

eram feitas em uma salinha que tinha uma mesa de reunião, sempre com 

as portas fechadas e que as entregas eram feitas por CELSO, sendo que 

efetuou uma entrega a MAURA MOREIRA na companhia de CELSO para 
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que ela tomasse conhecimento que o depoente seria o responsável pelas 

entregas a partir daquele momento.  

 

A reforçar as provas até aqui destacadas, o acusado 

ALZAMIR ARAÚJO, quando interrogado em Juízo, declaro u que 

EDUARDO FAGUNDES, enquanto gerente de vias especiais, ajustou 

com CELSO JÚNIOR o pagamento de vantagens indevidas de 3% a serem 

destinados ao depoente, EDUARDO e Carlos Alberto11; que a partir  de 

um desentendimento de EDUARDO com CELSO JÚNIOR e RAPHA EL 

ROIG ocorrido 3 meses após o início do contrato,  o primeiro decidiu se 

retirar da fiscalização e delegou ao depoente a tarefa de receber o 

dinheiro periodicamente das mãos de RAPHAEL ROIG, esclarecendo que 

mesmo afastado da obra,  EDUARDO continuou receb endo a propina e 

indagando o depoente sobre o recebimento dos valores indevidos;  que 

recebeu no total  o valor de R$ 90.000,00 que foram divididos entre os 

três; que acredita ter ficado com R$ 30.000,00, mas dado o passar do 

tempo não se recorda muito, porque havia muita demora nos repasses da 

propina por parte do Consórcio; que em troca dos pagamentos, a 

fiscalização oferecia a velocidade no lançamento das medições e de todo 

o trâmite do processo; que acredita que quem realizava os pagamentos 

era a DYNATEST, mas não pode afirmar porque o seu contato se deu 

apenas com CELSO e RAPHAEL; que nunca viu ninguém relacionado à 

TCDI trabalhando e só enxergava a DYNATEST como quem de fato 

executava o contrato.  

 

Quando indagado sobre os profissionais indicados pelos 

fiscais para serem contratados pelo Consórcio, explicou que o contrato 

de monitorização é uma exigência da CEF para fazer o acompanhamento 

de cada etapa, para verificar se o cronograma físico corresponde ao 

financeiro; que os serviços prestados consistiam na  contratação de 

algumas categorias profissionais responsáveis por realizar o 
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acompanhamento do contrato, dado a dimensão da obra; que como a 

Prefeitura é muito deficiente em termos de equipe para acompanhamento 

da obra, foi realizado um artifício para auxi liar os fiscais, qual seja, 

dentro da margem de profissionais contratados pelo Consórcio, alguns o 

eram para prestar serviços diretamente à Secretaria Municipal de Obras,  

sendo que a cada pessoa contratada para prestar esse auxílio aos fiscais 

era debitado um custo três vezes maior do que o real , enquanto que para 

os custos com automóveis,  o valor era debitado em dobro, e a diferença 

era abatida na propina a ser repassada ao depoente e seus colegas. 

Respondeu que, embora houvesse tamanha discrepância nos ga stos com 

contratação e nas despesas com automóveis, MAURA MOREIRA não 

teria condições de constatá-las, uma vez que o lançamento das medições 

no sistema era feito “quase de modo automático”, quase como uma 

receita de bolo”, pois as medições eram sempre repe tidas,  todo mês era 

realizada a mesma listagem e até os centavos eram idênticos,  mesmo que 

aquilo não correspondesse ao que de fato foi executado; que desconhece 

a solicitação e recebimento de vantagens indevidas por parte de MAURA 

MOREIRA e que ela só poderia interferir no lançamento das medições no 

sistema caso os fiscais de supervisão não apresentassem os relatórios.  

Acrescentou que o relatório elaborado pela DYNATEST tinha que ser 

repassado tanto à CEF como ao Secretário de Obras e ao prefeito e 

deveria ser uma representação fiel daquilo que estava ocorrendo nas 

obras, mas em vários meses o depoente percebia que o relatório era um 

“copia e cola” de um mês para o outro,  embora os erros apontados 

tenham sido corrigidos posteriormente.  

 

Por fim, ALZAMIR contou ainda que entrou na Prefeitura em 

2008 e quando fiscalizou a primeira obra sozinho com EDUARDO 

FAGUNDES, aproximadamente entre 2009 e 2010, já foi  avisado por este 

de que existia um esquema de pagamento de propina na Secretaria 

Municipal  de Obras e uma divisão pré estabelecida de que 60% do 
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montante recebido ficava com os fiscais e 40% com a Coordenadoria 

Geral de Obras, que repassava os valores a outras pessoas. Nesse 

contexto,  ALZAMIR confessou ter recebido vantagens indevidas em 

conjunto com EDUARDO FAGUNDES em várias obras, como Ligação 

Transolímpica, Transbrasil  e Asfalto Liso.  

 

Embora EDUARDO FAGUNDES e MAURA FERNANDA 

CERQUEIRA, em seus interrogatórios em juízo tenham negado os fatos 

descritos na denúncia,  as versões por eles apresentadas não logra ram 

infirmar o farto conjunto probatório constante dos autos que aponta no 

sentido diametralmente oposto,  ou seja,  de que houve cobrança de 

vantagem indevida sim pelos referidos fiscais, assim como o seu efetivo 

pagamento.  

 

Além das declarações dos colaboradores destacadas acima e 

do também fiscal  ALZAMIR, que reconheceu em juízo como verdadeiros 

os fatos descritos na denúncia, os artifícios usados pelos acusados 

EDUARDO e MAURA para escamotear o recebimento da vantagem 

indevida corroboram a prática da cond uta descrita na denúncia.  

 

Em relação a MAURA FERNANDA MOREIRA 

CERQUEIRA, evidencia o recebimento da vantagem indevida os 

seguintes fatos que restaram comprovados nos autos:  (i)  foram 

identificados,  a partir da quebra de sigilo telefônico obtida com 

autorização deste Juízo nos autos nº 0211536-59.2017.4.02.5101, 57 

(cinquenta e sete) registros telefônicos realizados entre os terminais da 

fiscal (021-989091884) e de CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR (021 -

999233662), todas realizadas entre janeiro de 2014 e abril  d e 2016, 

período em que CELSO era o responsável pelo pagamento das vantagens 

indevidas;  (ii) foram ainda identificadas inúmeras ligações partindo da 

DYNATEST para RAPHAEL ROIG ou CELSO JÚNIOR seguidas de 

JFRJ
Fls 3536

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

137 

ligações de RAPHAEL ROIG ou CELSO JÚNIOR para MAURA, sempre 

nessa ordem, quando, conforme destacou a denúncia,  numa situação 

normal, o esperado seria que essa ordem fosse oposta, já que a fiscal  é  

que deveria efetuar ligações para os colaboradores cobrando resultados,  

relatórios e informações sobre a execução dos serviços, e estes 

repassariam tais demandas para a DYNATEST. Contudo, no presente 

contexto,  as ligações em sentido contrário indicam que se tratavam de 

contatos de EDER com os colaboradores para avisá -los que o dinheiro a 

ser repassado aos fiscais a t ítulo de vantagens indevidas já estava 

disponível,  e em seguida os colaboradores entravam em contato com 

MAURA FERNANDA para combinarem o local e horário da entrega dos 

valores;  (iii) com a saída de CELSO do esquema, identificou -se,  a partir  

da quebra de sigilo bancário autorizada por este Juízo nos autos nº 

0211536-59.2017.4.02.5101, que dois dias após a DYNATEST ter sacado 

R$ 300.000,00 em espécie a partir de cheques compensados um na conta 

da DYNAENG e outro na conta da DYNATEST, em 20/03/2017, 

RAPHAEL ROIG e EDER VILELA se comunicaram por telefone e pouco 

tempo depois RAPHAEL entrou em contato com MAURA FERNANDA, 

ligando mais uma vez para EDER logo em seguida, conforme se 

depreende da tabela elaborada com base nos dados constantes no SITTEL 

colacionada à fl. 71 da denúncia; (iv) foi possível identificar inúmeros 

contatos telefônicos realizados entre RAPHAEL ROIG e EDER VILELA 

e, no mesmo dia,  entre RAPHAEL ROIG e ALZAMIR ARAÚJO, 

efetuadas nos meses de maio, junho e julho de 2015 e julho de 2016, 

períodos estes indicados por RAPHAEL ROIG como aqueles em que 

foram efetuadas entregas de valores de propina aos fiscais,  conforme os  

recebimentos do Consórcio,  conforme tabelas colacionadas à fl.  73 da 

denúncia,  também elaboradas com base nos dados constantes no SITTEL 

obtidos com autorização deste Juízo nos autos nº 0211536 -

59.2017.4.02.5101.  
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Quanto a EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, a prova 

oral produzida e acostada aos autos acerca do recebimento da vantagem 

indevida pelo ora acusado, restou corroborada pela comp rovação dos 

seguintes dados: (i)  aumento de sua movimentação financeira 

incompatível com os seus rendimentos nos anos de 2011 a 2015, 2015,  

pela existência de variação patrimonial  a descoberto nos anos de 2011, 

2012 e 2013, sendo que seu patrimônio quadrup licou entre 2011 e 2015, 

bem como pela util ização de sua esposa Marilin dos Santos Gonçalves 

para ocultar a aquisição de diversos bens, que não poderiam constar em 

seu próprio nome, uma vez que não tinha disponibil idade financeira para 

suportar tal  variação patrimonial; (ii)  o aumento do patrimônio da esposa 

de EDUARDO FAGUNDES, que passou de R$ 65.000,00 (sessenta e 

cinco mil reais) em 2011 para pouco mais de R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) em 2015, o que significa que ela aumentou o seu 

patrimônio em mais de 47 vezes em apenas 4 anos, ingressando no 

quadro societário de ao menos 6 sociedades empresárias no período de 

2012 a 2015; (iii)  de acordo com a análise de suas DIRPFs, pela Receita 

Federal , os rendimentos de MARILIN não possuem fonte principa l  

específica,  sendo oriundos em sua maioria de pessoas físicas,  de lucros 

na alienação de bens e direitos, ganho de capital  nestas alienações, e  

lucros e dividendos; (iv)  foi verificada em nome de MARILIN a 

aquisição de um veículo de R$ 127.000,00 sem decl aração em DIRPF, 

além de transações suspeitas envolvendo pelo menos 7 imóveis,  dos 

quais 3 que não foram declarados em seu imposto de renda, e em outros 4 

há fortes suspeitas de divergência dos valores declarados de aquisição 

dos imóveis com o que se sucedeu de fato na transação, conforme análise 

feita pela Receita Federal  do Brasil  na Informação de Pesquisa e 

Investigação (fls . 715/882).  

 

Além disso, foram encontrados na residência de EDUARDO 

FAGUNDES R$ 75.200,00 (setenta e cinco mil e duzentos reais) em 
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espécie, por ocasião da deflagração da Operação Rio 40 Graus, conforme 

item 14 do Auto de Apreensão nº 390/2017 (fls. 884/889).  

 

No que tange a ALZAMIR, que como destacado linhas 

acima, confessou os fatos descritos na denúncia, foram identificadas na 

IPEI Nº RJ20170025 (fls.  891/1.066), com destaque para o aumento de 

sua movimentação financeira de forma incompatível  com seus 

rendimentos declarados à Receita Federal nos anos de 2011 a 2015, a 

circulação de recursos fora de sua conta -corrente, que somaram cerca de 

R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil  reais) no ano de 2012 e R$ 

780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) no ano de 2013 e a 

movimentação de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) nas suas 

contas no ano de 2014 sem indicação nas suas font es de rendimentos,  

dentre outros. Ademais,  a análise da movimentação das contas bancárias 

de ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO realizada através do sistema 

SIMBA, permitiu a constatação de que o mesmo recebeu em suas contas 

bancárias inúmeros depósitos em dinheiro  nos anos de 2010 a 2016 (fls.  

1.068/1.076) que alcançaram a vultosa quantia de R$1.039.301,77 (um 

milhão, trinta e nove mil e trezentos e um reais e setenta e sete 

centavos), o que confirma as informações prestadas pelos colaboradores 

e por ele confessadas no sentido de que teria recebido valores elevados 

de propina em espécie.  

 

Em relação as provas testemunhais,  destaco as declarações 

prestadas pela engenheira Beatriz Pamplona, arrolada como testemunha 

do acusado   EDUARDO FAGUNDES, que afirmou em juízo q ue não foi  

EDUARDO quem a indicou para trabalhar no contrato de monitorização 

do Transbrasil , mas sim o seu ex -gerente,  contradizendo a informação 

prestada pelo próprio acusado, que afirmou ter sido ele que a indicou, o 

que está em consonância com o e -mail de fl. 713. Ademais, embora tenha 
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afirmado que trabalhou no contrato de monitorização da Transbrasil, a 

testemunha não especificou quais serviços foram prestados por ela.  

 

Outro depoimento digno de registro é o prestado pela 

testemunha Gilberto da Silva, que trabalhou na Unidade Executora Local 

da Prefeitura do Rio de Janeiro por aproximadamente 4 anos.  A 

testemunha informou que era sua atribuição entrar em contrato com 

representantes do consórcio para solicitar retificações nos relatórios que 

apresentavam inconsistências, de modo que apenas recorria a MAURA 

quando não conseguia resolver estas pendências e apenas nessas 

situações excepcionais MAURA entrava em contato com os 

representantes do consórcio a fim de cobrar eventuais correções a serem 

feitas nos relatórios. Tal depoimento corrobora que as dezenas de 

registros telefônicos identificados entre os terminais da acusada e de 

CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR não tinham mesmo o condão de 

tratar sobre as pendências no contrato como afirmou a acusada, tendo em 

vista que tais pendências eram tratadas em regra por Gilberto.  

 

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos,  

entendo que restaram devidamente comprovadas  a materialidade e a 

autoria do deli to previsto no artigo 317, § 1º do CP, na forma do artig o 

71 do CP (10 vezes em continuidade) imputado aos acusados EDUARDO 

FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, bem 

como do delito previsto no artigo 333, Parágrafo Único, do Código 

Penal,  na forma do art igo 71, do CP (10 vezes em continuidade),  

imputado os representantes da empresa DYNATEST ENGENHARIA 

LTDA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO e 

EDER PARREIRA VILELA, e o representante da TCDI CONSULTORIA 

E TECNOLOGIA LTDA, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, assim 
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como os colaboradores CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR e 

RAPHAEL LIMA ROIG (Conjunto de Fatos 03 e 04) .  

 

CONJUNTO DE FATOS 5: CRIME DE PERTINÊNCIA A 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRATICADO POR VAGNER DE 

CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI 

ALVES MARGARIDO, EDER PARREIRA VILEL, WANDERLEY 

TAVARES DA SILVA E RAPHAEL LIMA ROIG  - ART. 2º,  § 4º, II, 

DA LEI 12.850/2013).  

 

No que tange ao FATO 5, o MPF imputa aos acusados  

VAGNER DE CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE 

CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO SIMÕES 

PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, EDER PARREIRA VILEL, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA E RAPHAEL LIMA ROIG a prática 

do crime de integrar organização criminosa, nos seguintes termos:  

 

“Ao menos entre os anos de 2014 e 2017, VAGNER 

DE CASTRO PEREIRA, MAURA FERNANDA DE 

CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, ERNESTO 

SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER PARREIRA 

VILELA, RAPHAEL LIMA ROIG, além de CELSO 

REINALDO RAMOS JÚNIOR, JUAN LUIS BERTRÁN 

BITLLONCH12 e outras pessoas já denunciadas na 

ação penal 0174071-16.2017.4.02.5101, notadamente 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, EDUARDO 

FAGUNDES CARVALHO e ALZAMIR DE FREITAS 

ARAÚJO13 e ainda indivíduos a serem denunciados 

oportunamente ou ainda não identificados,  d e modo 
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consciente, voluntário, estável e em comunhão de 

vontades, promoveram, constituíram e integraram, 

pessoalmente, uma organização criminosa, que tinha 

por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa 

e passiva, com desvio de recurso públicos de 

contratos celebrados executado para execução de 

obras públicas e prestação de serviços por pessoas 

jurídicas contratadas pelo Município do Rio de 

Janeiro para a obtenção de vantagens indevidas por 

agentes públicos e pessoas a eles relacionadas, bem 

como a lavagem dos recursos financeiros auferidos 

desses delitos e crimes contra o sistema financeiro 

nacional (Pertinência a Organização Criminosa/Art.  

2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 –  Fato 05)”.  

 

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 qualque r 

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 seg uintes 

elementos: (i) associação de mais de quatro pessoas; (i i) estrutura 

ordenada; (iii)  divisão de tarefas;  (iv) intento de obter vantagem de 

qualquer natureza; (v) a prática de infrações penais máximas cuja pena 

seja maior que quatro anos ou de caráter  transnacional.  
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No caso dos autos, todos os elementos encontram -se 

presentes,  senão vejamos:  

 

Segundo a denúncia,  a atividade criminosa perpassava a 

esfera de três núcleos organizados, quais seja, o núcleo econômico, o 

núcleo administrativo e o núcleo fi nanceiro operacional,  os quais eram 

associados de forma estável e permanente, com o objetivo de obter 

vantagem indevida em detrimento da Administração Pública,  mediante a 

prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa, cujas penas 

máximas são superiores a 4 anos.  

 

O Núcleo Econômico era formado por executivos das 

empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo 

Município do Rio de Janeiro, dentre elas a CARIOCA CHRISTIANI 

NIELSEN, e a CONSTRUTORA OAS, e a ANDRADE GUTIERREZ, as 

quais ofereciam vantagens indevidas a agentes polít icos e gestores 

públicos para potencialização de seus lucros,  assim como dos 

responsáveis por empresas prestadoras de serviços como a DYNATEST 

ENGENHARIA e a TCDI CONSULTORIA LTDA e seus executivos,  como 

os denunciados ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO, EDER PARREIRA VILELA e WANDERLEY TAVARES 

DA SILVA. 

 

O Núcleo Administrativo era formado por gestores públicos 

e pessoas a eles relacionadas, os quais solicitaram e administraram o 

recebimento das vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras, dentre os 

quais se inseriam o ex-secretário  Municipal  de Obras ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA, o ex-subsecretário VAGNER DE CASTRO PEREIRA 

e agentes municipais vinculados à Secretaria Municipal de Obras, como a 

denunciada MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA e outros já  

denunciados na ação penal 0174071-16.2017.4.02.5101, dentre os quais  
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os também denunciados neste feito EDUARDO FAGUNDES CARVALHO 

e ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO.  

 

O Núcleo Financeiro Operacional era formado p elos 

acusados JUAN LUIS BERTRÁN BITLLONCH, CELSO REINALDO 

RAMOS JÚNIOR, que respondem pelo crime no bojo da ação penal nº 

0022096-10.2018.4.02.5101, por VANUZA VIDAL SAMPAIO, cujo crime 

é objeto da ação penal 0174071-16.2017.4.02.5101, responsáveis pelo 

recebimento e repasse das vantagens indevidas, movimentação espúria 

dos valores de propina, atos de lavagem de capitais e remessa 

clandestina de recursos ao exterior.  

 

Assim, a instrução processual comprovou que, ao menos 

entre os anos de 2014 e 2017, VAGNER DE CASTRO PEREIRA, 

MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA, 

ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES MARGARIDO, 

WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER PARREIRA VILELA, 

RAPHAEL LIMA ROIG, além de CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, 

JUAN LUIS BERTRÁN BITLLONCH e outras pessoas já denunciadas na 

ação penal 0174071-16.2017.4.02.5101, notadamente ALEXANDRE 

PINTO DA SILVA, EDUARDO FAGUNDES CARVALHO e ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO, de modo consciente,  voluntário,  estável e em 

comunhão de vontades,  promoveram, constituíram e integ raram, 

pessoalmente,  uma organização criminosa, que tinha por finalidade a 

prática de crimes de corrupção ativa e passiva, com desvio de recurso 

públicos de contratos celebrados para execução de obras públicas e 

prestação de serviços por pessoas jurídicas contratadas pelo Município 

do Rio de Janeiro para a obtenção de vantagens indevidas por agentes 

públicos e pessoas a eles relacionadas, bem como a lavagem dos recursos 

financeiros auferidos desses delitos e crimes contra o sistema financeiro 
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nacional, estando incursos nas penas do art igo 2º, § 4º,  II,  da Lei 

12.850/2013.  

 

Tal esquema delituoso, como descreve a denúncia, envolveu 

a solicitação e o efetivo pagamento de vantagens indevidas do Consórcio 

formado pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, responsável pela execução de 

serviços técnicos de monitorização das obras e serviços relacionados à 

implantação do BRT Transbrasil,  corredor exclusivo entre o centro da 

cidade do Rio de Janeiro ao bairro de Deodoro, ao ex -Secretário de 

Obras ALEXANDRE PINTO e a outros agentes municipa is.  

 

Dito isso,  vê-se que, após a deflagração da Operação Rio 40 

Graus, foi  possível  estabelecer os contornos de uma organização 

criminosa complexa, em que os agentes envolvidos possuíam estrutura 

sólida, com tarefas definidas aos integrantes e com a finalidade 

específica de praticar crimes.  

 

Em síntese, o conjunto probatório constante dos autos  

revelou a atuação sistemática dos agentes públicos com o objetivo de 

obter vantagens indevidas do Consórcio formado pelas empresas 

DYNATEST e TCDI, contratada pela Prefeitura Municipal  do Rio de 

Janeiro,  em conluio com os representantes de tais empresas, que 

ajustavam e efetuavam os pagamentos de valores de propina também de 

forma habitual,  sempre com o objeti vo de se beneficiar durante a 

execução das obras e evitar dificuldades com a Secretaria Municipal de 

Obras e agentes de fiscalização e até para liberação dos recursos junto ao 

Ministério das Cidades.  

 

A ORCRIM era estruturada do seguinte modo e a com a 

seguinte divisão de tarefas:  
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1. ALEXANDRE PINTO DA SILVA, na condição de 

Secretário Municipal de Obras,  integrava o núcleo administrativo da 

organização criminosa, sendo o líder do esquema criminoso 

institucionalizado no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeir o,  cujo 

objetivo o objetivo consistia em angariar propinas das empreiteiras que 

executavam obras públicas no Rio de Janeiro.  

 

2. VAGNER DE CASTRO PEREIRA ocupava posição 

estratégica dentro da Secretaria Municipal  de Obras,  já que sem a 

participação do Subsecretário de Obras seria praticamente impossível  

que ALEXANDRE PINTO DA SILVA conseguisse manter um esquema de 

corrupção desse porte na Secretaria Municipal  de Obras. Além de atuar 

formalmente como subsecretário,  dando respaldo a ALEXANDRE PINTO 

nas atividades da Secretaria,  inclusive com responsabilidades técnicas 

que muitas vezes exercia em benefício dos interesses da organização 

criminosa, outra tarefa de VAGNER DE CASTRO PEREIRA era 

promover o recolhimento de propina de alguns dos empresários que 

participavam do esquema de pagamento de vantagens indevidas em 

percentuais dos contratos obtidos junto à Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro e repassar a outros agentes públicos.  

 

3. EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR DE 

FREITAS ARAUJO, e MAURA FERNANDA DE  CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, todos os três na condição de fiscais municipais 

responsáveis pelas atividades de gerenciamento e supervisão do contrato 

de monitorização das obras e serviços relacionados à implantação do 

BRT Transbrasil, integravam o núcleo administrativo da organização 

criminosa e atuavam de forma essencial para o êxito dos crimes 

praticados pela organização criminosa, tendo em vista que a correta 

fiscalização das obras evitaria o desvio dos recursos necessários ao 
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pagamento da propina aos agentes públicos. Infere-se das provas dos 

autos,  sobretudo a prova oral e documental  produzida que valeram -se de 

um esquema criminoso de desvio de verbas públicas com recebimento de 

propina em valores vultosos, correspondentes a percentuais dos valores 

devidos pela execução das obras públicas municipais.  

 

4. ERNESTO SIMÕES PREUSSLER e RUI ALVES 

MARGARIDO, na condição de administradores da empresa DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA, integravam o Núcleo Econômico da organização 

criminosa, tendo autorizado, com a intermed iação de CELSO REINALDO 

RAMOS JÚNIOR o oferecimento e o pagamento habitual  de vantagens 

indevidas ao então Secretário Municipal de Obras ALEXANDRE PINTO 

DA SILVA, ao então Subsecretário VAGNER DE CASTRO PEREIRA e 

aos agentes municipais responsáveis pela fi scalização (gerenciamento e 

supervisão) do contrato celebrado entre o consórcio formado pela 

DYNATEST e pela TCDI CONSULTORIA com a Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro, quais sejam, EDUARDO FAGUNDES, ALZAMIR 

ARAÚJO e MAURA MOREIRA.  

 

5. WANDERLEY TAVARES DA SILVA, na condição de 

administrador da empresa TCDI CONSULTORIA LTDA, integrava o 

Núcleo Econômico da organização criminosa, autorizando, com a 

intermediação dos demais denunciados,  o ajuste e o pagamento habitual  

de propina aos referidos agentes públi cos. 

 

6. EDER PARREIRA VILELA e RAPHAEL LIMA ROIG, que 

também integravam o Núcleo Econômico da organização criminosa, eram 

os responsáveis junto com CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR, por 

movimentar os recursos em espécie e efetivar as entregas dos valores das 

vantagens indevidas pelas empresas aos servidores municipais.  
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Portanto, impõe-se a condenação de VAGNER DE CASTRO 

PEREIRA, MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA 

CERQUEIRA, ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, RUI ALVES 

MARGARIDO, WANDERLEY TAVARES DA SILVA, EDER 

PARREIRA VILELA e RAPHAEL LIMA ROIG  pela prática do crime 

previsto no art. 2º, II,  § 4º,  da Lei nº 12.850/2013 –  Conjunto de FATOS 

5).  

 

CONCLUSÃO  

 

Pelo exposto, a materialidade e a autoria restam amplamente 

comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos ,  no que diz 

respeito às condutas dolosas dos acusados, sendo suficiente para 

caracterizar os delitos de corrupção passiva, corrupção ativa e 

organização criminosa 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.  

 

Por fim, não se verificam, no caso sob exame, excludentes 

de ilicitude (legítima defesa, estado de neces sidade, 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 mental lhes permitia ter plena 

consciência das condutas realizadas.  
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III. DISPOSITIVO  

 

Do exposto,  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO ,  nos 

termos da fundamentação acima, para CONDENAR :  

 

1. ALEXANDRE PINTO DA SILVA  à pena total de 7 (sete)  

anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias  de reclusão e 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) dias-multa ,  a ser cumprida em regime semiaberto ,  

pela prática dos crimes previstos no art igo 317 c/c 327, § 2º, ambos do 

Código Penal, por 5 vezes em continuidade delitiva, descri tos no 

Conjunto de FATOS 01 da denúncia,  na forma descrita abaixo;  

 

2. VAGNER DE CASTRO PEREIRA  à pena total de 13 

(treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta 

e cinco) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela prática dos 

crimes previstos no art igo 317 c/c 327, § 2º, ambos do Código P enal, por  

5 vezes em continuidade deli tiva, descri tos no Conjunto de FATOS 01 e 

art . 2º, § 4º, II,  da Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 

da denúncia,  na forma descrita abaixo;  

 

3. EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO à pena total  de 

13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e 

vinte) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela prática dos 

crimes previstos no artigo 317, § 1º,  do Código Penal (10 vezes) 

descritos no Conjunto de FATOS 03 da denúncia, na forma descrita 

abaixo;  

 

4. ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO à pena total  de 12 

(doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 463 

(quatrocentos e sessenta e três) dias -multa ,  a ser cumprida em regime 
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fechado ,  pela prática dos crimes previstos no artigo 317, § 1º, do Código 

Penal (10 vezes) descritos no Conjunto de FATOS 03 da denúncia, na 

forma descrita abaixo;  

 

5) MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA à 

pena total de 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 585 

(quinhentos e oitenta e cinco) dias -multa ,  a ser cumprida em regime 

fechado ,  pela prática dos crimes previstos no artigo 317, § 1º, do Código 

Penal (10 vezes) descri tos no Conjunto de FATOS 03 e art . 2º, § 4º,  II,  

da Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da denúncia, na 

forma descrita abaixo;  

 

6) ERNESTO SIMÕES PREUSSLER à pena total  de 121 

(vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela 

prática dos crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de 

Fatos 02 e Corrupção Ativa/Art.  333, § Único, do CP –  Conjunto de 

Fatos 04, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código e art.  

2º, § 4º,  II,  da Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da 

denúncia, na forma descrita abaixo;  

 

7) RUI ALVES MARGARIDO à pena total de 21 (vinte e 

um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e setenta e 

nove) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela prática dos 

crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de Fatos 02 e 

Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  Conjunto de Fatos 04, por 

duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código e art . 2º, § 4º, II,  da 

Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da denúncia, na 

forma descrita abaixo;  
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8) EDER PARREIRA VILELA à pena total  de  21 (vinte e 

um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e setenta e 

nove) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela prática dos 

crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de Fatos 02 e 

Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  Conjunto de Fatos 04, por 

duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código e art . 2º, § 4º, II,  da 

Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da denúncia, na 

forma descrita abaixo;  

 

9) WANDERLEY TAVARES DA SILVA, à pena total de  21 

(vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela 

prática dos crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de 

Fatos 02 e Corrupção Ativa/Art.  333, § Único, do CP –  Conjunto de 

Fatos 04, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código e art.  

2º, § 4º,  II,  da Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da 

denúncia, na forma descrita abaixo;  

 

10) CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR  à pena total de  

12 (doze) anos, 5 (cinco) meses  e 10 (dias) dias de reclusão e 354 

(trezentos e cinquenta e quatro) dias -multa ,  a ser cumprida em regime 

fechado ,  pela prática dos crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  

Conjunto de Fatos 02 e Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  

Conjunto de Fatos 04, por duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo 

Código, na forma descrita abaixo;  

 

11) RAPHAEL LIMA ROIG  à pena total de  17 (dezessete) 

anos, 1 (um) meses e 10 (dez) de reclusão e 470 (quatrocentos e 

setenta) dias-multa ,  a ser cumprida em regime fechado ,  pela prática dos 

crimes de Corrupção Ativa/Art. 333 do CP –  Conjunto de Fatos 02 e 

Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP –  Conjunto de Fatos 04, por 
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duas vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código e Art . 2º,  § 4º, II,  da 

Lei 12.850/2013, descritos no Conjunto de FATOS 05 da denúncia, na 

forma descrita abaixo.  

 

Passo à dosimetria das penas.  

 

1) ALEXANDRE PINTO DA SILVA  

 

a. Crimes de corrupção passiva  –  artigo 317 do Código 

Penal –  Fato 01 (solicitação e aceitação de vantagem indevida 

correspondente a 4% do valor do contrato celebrado entre o Consórcio 

DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de Janeiro, para a execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL, além de 

ter efetivamente recebido, em 5 oportunidades, vantagem indevida de ao 

menos 319.700,00 (trezentos e dezenove mil  e setecentos reais) das 

empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, 

para exercer o seu cargo com especial  atenção aos interesses privados 

das empresas que compunham o consórcio.  

 

Considero as circunstâncias judiciais do art igo 59 do Código 

Penal, para os 5 fatos criminosos, aplicando -se-lhes a regra do crime 

continuado (art.  71 do CP).  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação intelectual  e profissional do réu, tendo ocupado o importante 

cargo público de Secretário Municipal de Obras da Prefeitura do Rio de 

Janeiro,  tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos,  

motivado por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação), a 

despeito da sua responsabilidade perante o atendimento das necessidades 
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básicas dos cidadãos do Município do Rio de Janeiro,  na seara de sua 

competência administrativa. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade do 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem desfavoráveis as consequências  dos crimes tratados 

nestes autos,  contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições polí tico-administrativas do Estado e do M unicípio do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 4 (quatro) 

circunstâncias judiciais extremamente negativas ao condenado Alexandre 

Pinto da Silva, fixo para cada um dos crimes descritos (FATO 01) a pena -

base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento  e 

quarenta e dois) dias -multa.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância 

atenuante prevista no artigo  65, III,  d do CP (confissão espontânea),  

alcançando a pena intermediária de 4 (quatro)  anos de reclusão e 142 

(cento e quarenta e dois) dias -multa.   
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Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no § 2º do art. 327 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos 

crimes descritos (FATOS 01) será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos com o 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 (5 vezes para o FATO 01), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná -las unificadas em 7 (sete) anos, 1 

(um) mês e 10 (dez) dias  de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e 

dois) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo vigente à 

época do último delito considerando a situação econômica do réu, que 

torno definit iva diante da ausência de causa de diminuição de pena.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “b” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o semiaberto .  

 

 

2) VAGNER DE CASTRO PEREIRA  

 

a. Crimes de corrupção passiva  –  artigo 317 do Código 

Penal –  Fato 01 (solicitação e aceitação de vantagem indevida 
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correspondente a 4% do valor do contrato cele brado entre o Consórcio 

DYNATEST-TCDI e o Município do Rio de Janeiro, para a execução de 

serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e serviços 

relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL, além de 

ter efetivamente recebido, em 5 o portunidades, vantagem indevida de ao 

menos 319.700,00 (trezentos e dezenove mil  e setecentos reais) das 

empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E 

TECNOLOGIA LTDA, que compunham o consórcio DYNATEST-TCDI, 

para exercer o seu cargo com especial  atenção aos interesses privados 

das empresas que compunham o consórcio.  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação intelectual e profissional do réu, tendo ocupado o cargo 

público de Subsecretário Municipal de Obras da Prefeitura do Rio de 

Janeiro,  tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos,  

motivado por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação), a 

despeito da sua responsabilidade perante o atendimento das necessidades 

básicas dos cidadãos do Município do Rio de Janeiro,  na seara de sua 

competência administrativa. Além disso, Vagner de Castro Pereira era 

considerado o “braço direito” do Sec retário Municipal  de Obras  

Alexandre Pinto, sendo a sua participação na empreitada criminosa, qual 

seja o recebimento dos valores em espécie do Consórcio 

DYNATEST/TCDI, de fundamental importância para a organização. Seus 

antecedentes não interferem na dosi metria. Sua conduta social é 

irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente. As circunstâncias  em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  revelam 

desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas 
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pela atuação da organização, revelando serem desfavoráveis as 

consequências  dos crimes tratados nestes autos, contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições político -administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificult ando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 4 (quatro) 

circunstâncias judiciais extremamente negativas ao condenado Vagner de 

Castro Pereira, fixo para cada um dos crimes descritos (FATO 01) a 

pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento e 

quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no § 2º do art. 327 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos 

crimes descritos (FATO 01) será aumentada para 6  (seis) anos de 

reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias -multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como cont inuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  
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Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 01), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 8 (oito) anos de 

reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser extremamente elevada a sua culpabilidade ,  

diante do nível  de formação intelectual  e profissional do réu, tendo 

ocupado o cargo público de Subsecretário Municipal de Obras da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo agido contra a moralidade e o 

patrimônio público, motivado por mera ganância e ambição desmedidas 

(motivação),  a despeito da sua responsabilidade perante o atendimento 

das necessidades básicas dos cidadãos do Município do Rio de Janeiro,  

na seara de sua competência administrativa. Além diss o, Vagner de 

Castro Pereira era considerado o “braço direito” do então Secretário 

Municipal de Obras Alexandre Pinto,  sendo a sua participação na 

empreitada criminosa, qual seja o recebimento dos valores em espécie do 

Consórcio DYNATEST/TCDI, de fundamenta l  importância para a 

organização. Seus antecedentes não interferem na dosimetria. Sua 

conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As circunstâncias  

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  

revelam desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões 

alcançadas pela atuação da organização, revelando serem desfavoráveis 
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as consequências  dos crimes tratados nestes autos,  contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico-administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janei ro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 4 (quatro) 

circunstâncias judiciais extremamente negativas ao condenado Vagner de 

Castro Pereira, fixo para cada um dos crimes descritos (FATO 05) a 

pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º, II,  do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 233 (duzentos e 

trinta e três) dias-multa ,  que torno definitiva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena.  

 

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito.  

 

Entre os crimes de corrupção passiva (FATO 1) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  
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(artigo 69 do Código Penal),  mot ivo pelo qual as penas somadas chegam 

a  13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e 

oitenta e cinco) dias-multa, ao valor unitário de 1(um) salário -mínimo, 

que reputo definitivas para VAGNER DE CASTRO PEREIRA.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

3) EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO  

 

a. Crimes de corrupção passiva –  artigo 317, § 1º, do 

Código Penal  -  Fato 03 (propina de 1,5% do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro 

para execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de 

obras e serviços relacionados à implantação do corredo r BRT 

TRANSBRASIL, além de recebimento de propina, em 10 oportunidades 

distintas, de ao menos R$ 241.815,60 (duzentos e quarenta e um mil,  

oitocentos e quinze reais e sessenta centavos das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, na condição de fiscal de obra do 

Município,  o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e 

gravidade da conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 
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público, motivado por mera ganância e ambição desmedidas 

(motivação),  a despeito da sua responsabilidade como fiscal  de  obra,  na 

seara de sua competência administrativa. Seus antecedentes não 

interferem na dosimetria. Sua conduta social  é irrelevante nesta etapa.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas 

corruptas,  além das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas 

instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da 

organização, revelando serem igualmente desfavoráveis as 

consequências  dos crimes tratados nestes autos, contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União  e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 4 (quatro) 

circunstâncias judiciais negativas,  fixo a pena -base em 4 (quatro) anos e 

6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal (1/3),  a pena será 

aumentada para 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) 

dias-multa.  
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Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no § 2º do art . 327 do Código Penal,  aumento a pena -base em 1/3 (um 

terço), alcançando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continui dade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 3), aumento em 2/3 

(dois terços), uma só das penas para torná-las unificadas em 13 (treze) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias -

multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

último delito considerando a situação econômica do réu.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

4) ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO  

 

a. Crimes de corrupção passiva –  artigo 317, § 1º , do 

Código Penal  -  Fato 03 (propina de 1,5% do valor do contrato celebrado 

entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro 

para execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de 
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obras e serviços relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, além de recebimento de propina, em 10 oportunidades 

distintas, de ao menos R$ 241.815,60 (duzentos e quarenta e um mil,  

oitocentos e quinze reais e sessenta centavos das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNO LOGIA LTDA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, na condição de fiscal de o bra do 

Município,  o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e 

gravidade da conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

públicos, motivado por mera ganância e ambição desmedidas 

(motivação),  a despeito da sua responsabilidade como f iscal  de obra,  na 

seara de sua competência administrativa. Seus antecedentes não 

interferem na dosimetria. Sua conduta social  é irrelevante nesta etapa.  

Não há relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da 

personalidade do agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas 

corruptas,  além das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas 

instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da 

organização, revelando serem igualmente desfavoráveis as 

consequências  dos crimes tratados nestes autos, contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesado s, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  
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Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

negativas, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Agravantes e atenuantes : 

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, mantenho nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada crime descrito (FATO 03) de 4 (quatro) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias -multa. 

Esclareço que apesar da confissão do condenado, a mesma foi  originada 

da homologação de acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, 

e portanto deixo de considerá -la neste momento.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal (1/3),  a pena será 

aumentada para 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) 

dias-multa.  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena previs ta 

no § 2º do art . 327 do Código Penal,  aumento a pena -base em 1/3 (um 

terço), alcançando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 
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ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 3), aumento em 2/3 

(dois terços), uma só das penas para torná-las unificadas em 13 (treze) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 420 (quatro centos e vinte) dias-

multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

último delito considerando a situação econômica do réu.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

Acordo de Colaboração Premiada.  

 

Nesse ponto, ressalto a necessária observância dos termos do 

acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público 

Federal  e que foi  homologado por este juízo nos autos nos 0068467 -

32.2018.4.02.5101.  

 

Oportunamente, as penas privativa de liberdade e de multa 

serão substituídas,  conforme estipulado nas cláusulas 4ª  e 5ª , item III.1, 

alíneas “a” a “f e i tem III.2, alíneas “”a” a “c”, respe ctivamente, do 

referido acordo de colaboração premiada.  

 

 

5) MAURA FERNANDA DE CARVALHO MOREIRA  

 

a. Crimes de corrupção passiva –  artigo 317, § 1º, do 

Código Penal  -  Fato 03 (propina de 1,5% do valor do contrato celebrado 

JFRJ
Fls 3564

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

165 

entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro 

para execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de 

obras e serviços relacionados à implantação do corredor BRT 

TRANSBRASIL, além de recebimento de propina, em 10 oportunidades 

distintas, de ao menos R$ 241.815,60 (duzentos e quarenta e um mil,  

oitocentos e quinze reais e sessenta centavos das empresas DYNATEST 

ENGENHARIA LTDA e TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeir a fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional da ré, na condição de fiscal de obra do Município,  

o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e gravidade da 

conduta,  tendo agido contra a moralidade e o patrimônio público, 

motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação), a 

despeito da sua responsabilidade como fiscal de obra, na seara de sua 

competência administrativa. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 
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comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 4 (quatro) 

circunstâncias judiciais negativas,  fixo a pena -base em 4 (quatro) anos e 

6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias -multa.   

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal (1/3),  a pena será 

aumentada para 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) 

dias-multa.  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no § 2º do art . 327 do Código Penal,  aumento a pena -base em 1/3 (um 

terço), alcançando a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espéc ie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 3), aumento em 2/3 

(dois terços), uma só das penas para torná-las unificadas em 13 (treze) 

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 420 (quatrocentos  e vinte) dias-
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multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do 

último delito considerando a situação econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional da ré, na condição de fiscal de obra do Município,  

o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e gravidade da 

conduta,  tendo agido contra a moralidade e o patrimônio público, 

motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação), a 

despeito da sua responsabilidade como fiscal de obra, na seara de  sua 

competência administrativa. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as prát icas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Ri o de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  
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Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

negativas,  fixo para o crime descrito (FATO 5) a pena -base em 4 (quatro) 

anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 233 

(duzentos e trinta e três) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 165 (cento e 

sessenta e cinco) dias -multa,  que torno definit iva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena.  

 

Considerando a situação econômica da ré, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito.  

 

Entre os crimes de corrupção passiva (FATO 3) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qua l as penas somadas chegam 

a 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 585 (quinhentos e 

oitenta e cinco) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo, 

que reputo definitivas para MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA. 
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Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

6. ERNESTO SIMÕES PREUSSLER  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou, em 5 oportunidades distintas,  propina de 4% do 

valor do contrato celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o 

Município do Rio de Janeiro para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços relacionados à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL ao então Secretário 

Municipal de Obras, ALEXANDRE PINTO).  

 

Consideradas as circunstâncias jud iciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 
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agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administra tivas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 02) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição :  

 

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 s erem 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 (5 vezes para o FATO 2), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 6 (seis) anos de 
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reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 

1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito con siderando a 

situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou propina de 4,5% do valo r do contrato celebrado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro para a 

execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e 

serviços relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL 

aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 
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tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 

terço) a pena para cada um dos crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04 (10 vezes),  fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e 

oitenta e nove) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade  não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 
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de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4), aumento em 2/3 

(dois terços),  uma só das penas para torná-las unificadas em 10 (dez) 

anos de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imposta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 16 (dezesseis) anos de reclusão 

e 504 (quinhentos e quatro) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da condut a, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 
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relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cida dãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para o crime descrito (FATO 05) a  pena-base 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cem) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 175 (cento e 

setenta e cinco) dias-multa ,  que torno definit iva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena.  
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Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito .  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Entre os crimes de corrupção ativa (FATOS 2 e 4) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as penas somadas chegam 

a 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo, 

que reputo definitivas para ERNESTO SIMÕES PREUSSLER.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

7. RUI ALVES MARGARIDO  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou, em 5 oportunidades distintas,  propina de 4% do 

valor do contrato celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o 

Município do Rio de Janeiro para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços relacionados à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL ao então Secretário 

Municipal de Obras, ALEXANDRE PINTO).  
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Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, s endo sócio-administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 02) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  
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Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 2), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 6 (seis) anos de 

reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 

1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou propina de 4,5% do valor do contrato celebrado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro para a 

execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e 

serviços relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL 

aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  
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Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos  agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas i nstituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocor rência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consid eradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  
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Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 

terço) a pena para cada um dos  crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e oitenta e 

nove) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos com o continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, em  razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4), aumento em 2/3 

(dois terços),  uma só das penas para torná-las unificadas em 10 (dez) 

anos de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imposta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 16 (dezesseis) anos de reclusão 

e 504 (quinhentos e quatro) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito consi derando a situação 

econômica do réu.  

 

JFRJ
Fls 3579

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

180 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicaç ão da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota  elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é ir relevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os inte resses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a ess a prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  
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Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judic iais 

altamente negativas,  fixo para o crime descrito (FATO 05) a pena -base 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cem) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 175 (cento e 

setenta e cinco) dias-multa ,  que torno definit iva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena.  

 

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Entre os crimes de corrupção ativa (FATOS 2 e 4) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as penas somadas chegam 

a 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo, 

que reputo definitivas para RUI ALVES MARGARIDO.  
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Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o re gime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

8. EDER PARREIRA VILELA  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou, em 5 oportunidades distintas,  propina de 4% do 

valor do contrato celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o 

Município do Rio de Janeiro para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços relacionados  à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL ao então Secretário 

Municipal de Obras, ALEXANDRE PINTO).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação cultural  e profissional do réu, sendo formado em 

Administração de Empresas e exercente do cargo de gerente 

administrativo da empresa DYNATEST, integrante do consórcio 

responsável pelo pagamento da vantagem indevida  aos agentes públicos,  

o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e gravidade da 

conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos,  

motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação). Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Sua conduta social é 
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irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade da agente. As circunstâncias  em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  revelam 

desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas 

pela atuação da organização, revelando serem igualmente desfavoráveis 

as consequências  dos crimes tratados nestes autos,  contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas cr iminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Jan eiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a  ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 02) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 2), aumento e m 1/3 (um 
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terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 6 (seis) anos de 

reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 

1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou propina de 4,5% do valor do contrato celebrado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro para a 

execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e 

serviços relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL 

aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação cultural  e profissional do réu, sendo formado em 

Administração de Empresas e exercente do cargo de gerente 

administrativo da empresa DYNATEST, integrante do consórcio 

responsável pelo pagamento da vantagem indevida aos agentes públicos,  

o que denota elevado nível de compreensão da ilicitude e gravidade da 

conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos,  

motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação). Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Sua conduta social é 

irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade da agente. As circunstâncias  em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  revelam 
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desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensõ es alcançadas 

pela atuação da organização, revelando serem igualmente desfavoráveis 

as consequências  dos crimes tratados nestes autos,  contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de t oda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 

terço) a pena para cada um dos  crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cen to e oitenta e 

nove) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 
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ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, em  razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4), aumento em 2/3 

(dois terços),  uma só das penas para torná-las unificadas em 10 (dez) 

anos de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imp osta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 16 (dezesseis) anos de reclusão 

e 504 (quinhentos e quatro) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 
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ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para o cri me descrito (FATO 05) a pena-base 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cem) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 175 (cento e 

setenta e cinco) dias-multa ,  que torno definit iva diante da  ausência de 

causa de diminuição de pena.  
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Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito .  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Entre os crimes de corrupção ativa (FATOS 2 e 4) e d e 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as penas somadas chegam 

a 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário-mínimo, 

que reputo definitivas para EDER PARREIRA VILELA.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

9. WANDERLEY TAVARES DA SILVA  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (na condição de representante da 

empresa TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, ofereceu, 

prometeu e efetivamente pagou, em 5 oportu nidades distintas, propina de 

4% do valor do contrato celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI 

e o Município do Rio de Janeiro para a execução de serviços técnicos de 

monitorização dos contratos de obras e serviços relacionados à 

implantação do corredor BRT TRANSBRASIL ao então Secretário 

Municipal de Obras, ALEXANDRE PINTO).  
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Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

TCDI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, integrante do consórcio 

responsável pelo pagamento das vantagens indevidas aos agentes 

públicos, o que denota elevado nível de compreensão da ilicit ude e 

gravidade da conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

públicos, motivada por mera ganância e ambição desmedidas 

(motivação).  Seus antecedentes não interferem na dosimetria.  Sua 

conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há relatório s psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade da agente.  As circunstâncias  

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  

revelam desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões 

alcançadas pela atuação da organização, revelando serem igualmente 

desfavoráveis as consequências  dos crimes tratados nestes autos,  

contribuindo e favorecendo com a ampliação e aprofundamento das 

práticas criminosas que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, 

prejudicando desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a 

devastadora rede de corrupção entranhada nas instituições político 

administrativas do Estado e do Município do Rio de Janeiro e 

dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem comum e 

agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cad a um dos crimes descritos (FATOS 02) 
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a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias  individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 2), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 6 (seis) anos de 

reclusão e 189 (cento e oitenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 

1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a 

situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou propina de 4,5% do valor do contrato celebrado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro para a 

execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e 

serviços relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL 

aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA).  
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Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições pol ítico administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Jane iro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 142 (cento 

e quarenta e dois) dias-multa.  
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Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 

terço) a pena para cada um dos  crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 189 (cento e oitenta e 

nove) dias-multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do a rtigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, em  razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4), aumento em 2/3 

(dois terços),  uma só das penas para torná-las unificadas em 10 (dez) 

anos de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imposta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 16 (dezesseis) anos de reclusão 

e 504 (quinhentos e quatro) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 
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salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previst as no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional do réu, sendo sócio -administrador da empresa 

DYNATEST, integrante do consórcio responsável pelo pagamento da 

vantagem indevida aos agentes públicos,  o que denota elevado nível de 

compreensão da il icitude e gravidade da conduta, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio públicos,  motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estad o e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

JFRJ
Fls 3593

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - 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 

 
 

194 

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para o crime descrito (FATO 05) a pena -base 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cem) dias -multa.  

 

Não há agravantes e atenuantes a serem cons ideradas.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 

funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 175 (cento e 

setenta e cinco) dias-multa ,  que torno definit iva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena.  

 

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à époc a do último delito .  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Entre os crimes de corrupção ativa (FATOS 2 e 4) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as penas somadas chegam 

a 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 679 (seiscentos e 

setenta e nove) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo, 

que reputo definitivas para WANDERLEY TAVARES DA SILVA.  

 

Regime de cumprimento da pena:  
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Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

 

10. CELSO REINALDO RAMOS JÚNIOR  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (propina de 4% do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro para a execução de serviços técnicos de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à implantação do corredor 

BRT TRANSBRASIL ao então Secretário Municipal  de Obras,  

ALEXANDRE PINTO).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação intelectual  e profi ssional do réu, sendo um dos principais 

art iculadores do esquema de pagamento de propinas atuando 

efetivamente ao lado do ex-Secretário Municipal de Obras Alexandre 

Pinto,  o que denota elevado nível de compreensão da i licitude e 

gravidade da conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

público, motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação).  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria. Sua conduta social  é 

irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade da agente. As circunstâncias  em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  revelam 

desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas 

pela atuação da organização, revelando serem igu almente desfavoráveis 
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as consequências  dos crimes tratados nestes autos,  contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas, fixo para cada um dos crimes descritos (FATO 02 ) a 

pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias -

multa.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada crime descrito (FATO 2) de 3 (três) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias -multa.  Esclareço que apesar da 

confissão do condenado, a mesma foi  originada da homologação de 

acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e portanto deixo de 

considerá-la neste momento.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

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 
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ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 2), a umento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 4 (quatro) anos 

e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias -multa ,  ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (propina de 4,5% do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro para a execução de serviços técnicos  de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à implantação do corredor 

BRT TRANSBRASIL aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE 

CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA 

DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA).  

 

Consideradas as circuns tâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação intelectual  e profissional do réu, sendo um dos principais 

art iculadores do esquema de pagamento de propinas atuando 

efetivamente ao lado do ex-Secretário Municipal de Obras Alexandre 

Pinto,  o que denota elevado nível de compreensão da i licitude e 

gravidade da conduta, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

público, motivada por mera ganância e ambição desmedidas ( motivação).  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria. Sua conduta social  é 

irrelevante nesta etapa. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade da agente. As circunstâncias  em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas,  revelam 
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desprezo pelas instituições públicas e denotam as dimensões alcançadas 

pela atuação da organização, revelando serem igualmente desfavoráveis 

as consequências  dos crimes tratados nestes  autos,  contribuindo e 

favorecendo com a ampliação e aprofundamento das práticas criminosas 

que vêm frustrando os interesses de toda a sociedade, prejudicando 

desastrosamente os cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora 

rede de corrupção entranhada nas instituições polí tico administrativas do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro e dificultando o combate a essa 

prática viral e nefasta ao bem comum e agravando a crise econômica 

vivenciada por este município. O comportamento dos lesados, União e 

Município do Rio de Janeiro,  não interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 0 (cem) 

dias-multa.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada crime descrito (FATO 4) de 3 (três) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias -multa.  Esclareço que apesar da 

confissão do condenado, a mesma foi  originada da homologação de 

acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e portanto deixo de 

considerá-la neste momento.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 
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terço) a pena para cada um dos 5 crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04, fixando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 

(cento e trinta e três) dias -multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fa tos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4),  aumento uma só das 

penas para torná-las unificadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias -multa ,  ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do r éu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imposta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses 

e 10 (dias) dias de reclusão e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) 

dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época 

do último delito considerando a situação econômica do réu.  
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Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

Acordo de Colaboração Premiada.  

 

Nesse ponto, ressalto a necessária observância dos termos do 

acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público 

Federal  e que foi  homologado por este juízo nos autos nº 0506620 -

06.2017.4.02.5101.  

 

Oportunamente, já que o condenado responde a mais de uma 

ação penal, as penas privativa de liberdade e de multa serão substituídas,  

conforme estipulado na cláusula 5ª, parágrafo 1º, alíneas “a” a “c”  e 

parágrafo 2º, alíneas ”a” a “d ,  do referido acordo de colaboração 

premiada. 

 

 

11. RAPHAEL LIMA ROIG  

 

a. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 02 (propina de 4% do valor do contrato 

celebrado entre o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de 

Janeiro para a execução de serviços técn icos de monitorização dos 

contratos de obras e serviços relacionados à implantação do corredor 

BRT TRANSBRASIL ao então Secretário Municipal  de Obras,  

ALEXANDRE PINTO).  
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Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional e intelectual  do réu, sendo funcionário do acusado 

Celso Ramos Júnior atuou de forma efetiva no núcleo financeiro 

operacional da organização criminosa, o que denota elevado nível de 

compreensão da i lici tude e gravidade das condutas, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas  instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas crimi nosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições polí tico-administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 02) 

a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) 

dias-multa.  
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Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes o u atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada crime descrito (FATO 2) de 3 (três) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias -multa.  Esclareço que apesar da 

confissão do condenado, a mesma foi  originada da homologação de 

acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e portanto deixo de 

considerá-la neste momento.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (5 vezes para o FATO 2), aumento em 1/3 (um 

terço), uma só das penas para torná-las unificadas em 4 (quatro) anos 

e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dia s-multa ,  ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

b. Crimes de corrupção ativa –  artigo 333, parágrafo 

único, do Código Penal  –  Fato 04  (na condição de representante da 

empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA, ofereceu, prometeu e 

efetivamente pagou propina de 4,5% do valor do contrato celebrado entre 

o Consórcio DYNATEST/TCDI e o Município do Rio de Janeiro para a 

execução de serviços técnicos de monitorização dos contratos de obras e 

serviços relacionados à implantação do corredor BRT TRANSBRASIL 
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aos fiscais da obra EDUARDO FAGUNDES DE CARVALHO, ALZAMIR 

DE FREITAS ARAÚJO e MAURA FERNANDA DE CARVALHO 

MOREIRA CERQUEIRA).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional e intelectual  do réu, sendo funcionário do acusado 

Celso Ramos Júnior atuou de forma efetiva no núcleo financeiro 

operacional da organização criminosa, o que denota elevado nível de 

compreensão da i lici tude e gravidade das condutas, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 

das altas cifras envolvidas,  reve lam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da organização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando desastrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Municípi o do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  
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Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para cada um dos crimes descritos (FATOS 04) 

a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) 

dias-multa.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada crime descrito (FATO 4) de 3 (três) anos e 6 

(seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias -multa.  Esclareço que apesar da 

confissão do condenado, a mesma foi  originada da homologação de 

acordo de colaboração premiada firmada com o MPF, e portanto deixo de 

considerá-la neste momento.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumento em 1/3 (um 

terço) a pena para cada um dos 5 crimes descritos no Conjunto de FATOS 

04, fixando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 

(cento e trinta e três) dias -multa.  

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma ação,  

praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do 

Código Penal,  devem os subsequentes serem havidos como continuação 

do primeiro.  Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos 

ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si.  

Todos merecem, portanto, penas idênticas.  Assim, em razão do número 

de infrações continuadas (10 vezes para o FATO 4),  aumento uma só das 

penas para torná-las unificadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) me ses e 10 
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(dez) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias -multa ,  ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Uma vez que entre os dois fatos criminosos (FATO 02 e 

FATO 04) há evidente concurso material , as penas aplicadas para cada 

conjunto de fatos devem ser somadas, a teor do disposto no art . 69 do 

Código Penal, razão pela qual a pena total imposta pelos dois fatos 

criminosos de corrupção passiva será de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses 

e 10 (dias) dias de reclusão e 354 (trezentos e cinquenta e quatro) 

dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário -mínimo vigente à época 

do último delito considerando a situação econômica do réu.  

 

b. Da Pertinência a Organização Criminosa  - art . 2º, § 4º,  

II da Lei 12.850/2013 (Conjunto de FATOS 5).  

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art igo 

59 do Código Penal, passo à primeira fase de aplicação da pena.  

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade ,  diante do nível  de 

formação profissional e intelectual  do réu, sendo funcionário do acusado 

Celso Ramos Júnior atuou de forma efetiva no núcleo financeiro 

operacional da organização criminosa, o que denota elevado nível de 

compreensão da i lici tude e gravidade das condutas, tendo agido contra a 

moralidade e o patrimônio público, motivada por mera ganância e 

ambição desmedidas (motivação). Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Sua conduta social é irrelevante nesta etapa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade da 

agente. As circunstâncias  em que se deram as práticas corruptas,  além 
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das altas cifras envolvidas,  revelam desprezo pelas instituições públicas 

e denotam as dimensões alcançadas pela atuação da org anização, 

revelando serem igualmente desfavoráveis as consequências  dos crimes 

tratados nestes autos, contribuindo e favorecendo com a ampliação e 

aprofundamento das práticas criminosas que vêm frustrando os interesses 

de toda a sociedade, prejudicando des astrosamente os cidadãos e a 

coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político administrativas do Estado e do Município do Rio de 

Janeiro e dificultando o combate a essa prática viral  e nefasta ao bem 

comum e agravando a crise econômica vivenciada por este município. O 

comportamento dos lesados, União e Município do Rio de Janeiro,  não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais 

altamente negativas,  fixo para o crime descrito (FATO 05) a pena-base 

em 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias -multa.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo a pena 

intermediária para cada c rime descrito (FATO 5) de 4 (quatro) anos de 

reclusão e 100 (cem) dias -multa. Esclareço que apesar da confissão do 

condenado, a mesma foi  originada da homologação de acordo de 

colaboração premiada firmada com o MPF, e portanto deixo de 

considerá-la neste momento.  

 

Causas de Aumento e Diminuição:  

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista 

no parágrafo 4º do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 (concurso de 
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funcionário público), aumento em 1/6 a pena intermediária,  fixando a 

pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e 

dezesseis) dias-multa ,  que torno definitiva diante da ausência de causa 

de diminuição de pena.  

 

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do 

dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do úl timo delito.  

 

Do Concurso Material de Crimes:  

 

Entre os crimes de corrupção ativa (FATO 2 e FATO 4) e de 

pertinência à organização criminosa (FATO 5) há concurso material  

(artigo 69 do Código Penal),  motivo pelo qual as penas somadas chegam 

a 17 (dezessete) anos, 1 (um) meses e 10 (dez) de reclusão e 470 

(quatrocentos e setenta) dias -multa ,  ao valor unitário de 1 (um) 

salário-mínimo, que reputo definitivas para RAPHAEL LIMA ROIG.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º,  alínea “a ” e parágrafo 

3º,  ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de cumprimento 

da pena será o fechado .  

 

Acordo de Colaboração Premiada.  

 

Nesse ponto, ressalto a necessária observância dos termos do 

acordo de colaboração premiada firmado com o Minist ério Público 

Federal  e que foi  homologado por este juízo nos autos nº 0509531 -

88.2017.4.02.5101.  
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Oportunamente, já que o condenado responde a mais de uma 

ação penal, as penas privativa de liberdade e de multa serão substituídas,  

conforme estipulado na cláusula 5ª , parágrafo 1º, alíneas “a” e “b” e  

parágrafo 3º,  alíneas ”a” a “d”,  do referido acordo de colaboração 

premiada.  

 

IV- DOS EFEITOS DAS CONDENAÇÕES  

 

a) Perdimento do Produto e Proveito dos Crimes  

Com efeito, o sequestro tem a finalidade de assegurar  a 

efetividade da condenação penal consistente na perda, em favor da 

União, do produto ou do proveito da infração (artigo 91, II,  b, do Código 

Penal). No caso, em sede cautelar, foi determinado por este juízo o 

sequestro dos bens de proveniência ilícita (a rtigo 126, do Código de 

Processo Penal) e,  secundariamente, o sequestro sobre os bens que 

assegurassem a reparação do dano causado pelos crimes imputados,  a fim 

de reverter os valores obtidos com a respectiva venda de tais bens em 

leilão para a vítima ou terceiro de boa-fé (artigo 133, parágrafo único, 

do Código de Processo Penal).  

 

Vale ressaltar que o ordenamento pátrio prevê, ainda, o 

instituto do arresto, com vistas à retenção de quaisquer bens do indiciado 

ou réu, com o fim de evitar que o acusado ou r éu se subtraia ao 

ressarcimento do dano, mediante dilapidação de seu patrimônio. Por 

conseguinte, qualquer bem pode ser objeto de arresto.  

 

Não resta dúvida, portanto, que a finalidade da norma é a 

garantia de eventual ressarcimento do sujeito passivo, pe lo que não há 

qualquer limitação no tipo de bens que podem ser afetados - se móveis 

ou imóveis.  
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Portanto,  considerando-se as condenações aqui decretadas e 

a ausência de óbice a que o perdimento recaia sobre bens móveis e  

imóveis dos réus condenados, mediante bloqueio de numerário no 

sistema BACENJUD, de veículos automotores no sistema RENAJUD e de 

imóveis por meio da Central  Nacional de Indisponibilidade de Bens –  

CNIB, DECRETO o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do 

seu equivalente, nos termos do artigo 91. §§ 1º e 2º do Código Penal, 

incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimentos 

bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos 

mandados de busca e apreensão, até o l imite requerido pela acusação, 

nos autos da cautelar n.  0222832-78.2017.4.02.5101 (fls.  3/27),  inclusive 

os valores que se encontram depositados em conta à disposição deste 

Juízo junto com a multa ajustada, conforme comprovante de fl. 645 dos 

autos nº 0022096-10.2018.4.02.5101, de forma solidária entre os 

condenados pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013,  

e para os demais condenados, o perdimento limitar -se-á ao montante 

objeto do crime previsto no art. 1º da Lei 9613/98. A liquidação será 

efetivada individualmente nos procedim entos.  

 

b) Dano Mínimo Indenizável  

Em atenção ao requerimento ministerial formulado em 

alegações finais, pelo arbitramento cumulativo do dano mínimo, com 

base no artigo 387, caput e IV, do Código de Processo Penal,  

ESTABELEÇO como valor mínimo de indenizaç ão o mesmo indicado nos 

autos da cautelar n.  0222832-78.2017.4.02.5101 (fls.  3/27),  de forma 

solidária entre os condenados pela prática do crime previsto no art.  2º da 

Lei 12.850/2013, e para os demais condenados, o perdimento limitar -se-á 

ao montante objeto do crime previsto no art. 1º da Lei 9613/98.  

 

Saliente-se que, em ambas as situações tratadas acima, ou 

seja, tanto no tocante ao perdimento de bens para reparação do dano 
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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.  

 

c) Perda do cargo, função ou mandado eletivo:  

Por fim, para os servidores públicos  EDUARDO FAGUNDES 

CARVALHO, ALZAMIR DE FREITAS ARAUJO, MAURA FERNANDA 

DE CARVALHO MOREIRA CERQUEIRA ,  condenados pela prática do 

crime de corrupção passiva a penas superiores a um an o de reclusão 

(FATO 3), como efeito secundário da condenação, DECRETO a perda do 

cargo ou função pública, consoante determina o artigo 92, I, “a”, do 

Código Penal .  

 

Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados 

ao pagamento das custas.  A pena  pecuniária será recolhida no prazo de 

10 (dez) dias do trânsito em julgado da sentença. Lancem -se os nomes 

dos réus no rol dos culpados.  

 

P.R.I.  

 

Rio de Janeiro/RJ, 09 de junho de 2020. 

(assinado e le tronicamente)  

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal  

7ª Vara Federal Criminal  

JFRJ
Fls 3610

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 79170825-466-0-3401-210-810529 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


