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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 26 de fevereiro de 2019 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(TRFFLM) 

 

 

SENTENÇA 

 

I - RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de ação penal iniciada por denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL em face de FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI; 

JORGE LUIZ RIBEIRO; CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA; ANA CLAUDIA 

SANTOS ANDRADE; MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA; ANDREIA 

CARDOSO DO NASCIMETNO; FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO; JOSÉ 

CARLOS REIS LAVOURAS; JACOB BARATA FILHO; LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA; MARCELO TRAÇA GONÇALVES; ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS; 

EDIMAR MOREIRA DANTAS; BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, 

LEANDRO ANDRADE AZEVEDO e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, 

conforme exordial acusatória de fls. 03/190, ratificada às fls. 197/233. 

Decisão de desmembramento pelo Desembargador Federal Relator Abel 

Gomes da 1ª Seção Especializada do TRF 2ª Região às fls. 191/196. 

Às fls. 197/233, manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

atuante junto à 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, ratificando os termos da 

denúncia oferecida perante o TRF da 2ª Região, requerendo o recebimento da mesma, 

com regular prosseguimento do feito neste Juízo. 

Na mesma oportunidade, reiterou-se os motivos expostos no pedido de 

prisão preventiva anteriormente feito, pugnando pelo INDEFERIMENTO dos pedidos 
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de liberdade de FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, ANDREIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO, FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, JORGE LUIZ 

RIBEIRO E CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA. 

Decisão de recebimento da denúncia em 30/01/2018, às fls. 238/247. 

Nesta, fora determinado ainda o desmembramento da ação penal quanto ao 

denunciado JOSÉ CARLOS LAVOURAS, tendo em vista que ele encontra-se em 

Portugal e seu pedido de extradição foi negado nos autos das duas ações penais 

referentes à Operação Ponto Final (0506501-45.2017.4.02.5101 e 0506615-

81.2017.4.02.5101) em trâmite neste Juízo. 

Resposta preliminar de MARCELO TRAÇA GONÇALVES às fls. 379/390, 

na qual requereu que no momento da prolação da sentença sejam aplicados os termos do 

acordo de colaboração firmado entre o réu e MPF atuante junto ao TRF da 2ª Região. 

Às fls. 408/417, requerimento de ENI DA SILVA GULINELI para que seja 

indeferida a oitiva da requerente na qualidade de testemunha ou informante. 

Subsidiariamente, pleiteia o agendamento do ato para momento posterior ao seu 

interrogatório no processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101 (2017.51.01.505914-3). 

Resposta preliminar de EDIMAR MOREIRA DANTAS às fls. 440/448, na 

qual requer o deferimento do perdão judicial, nos termos da Cláusula 5ª, letra “b”, de 

seu acordo de colaboração premiada. 

Resposta preliminar de ALVARO JOSÉ GALIEZ NOVIS às fls. 450/457, 

pleiteando a concessão do perdão judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação em grau 

mínimo da Cláusula 5ª, letra “a”, de seu acordo de colaboração premiada. 

Decisão de fl. 490 concedendo a dilação de prazo para a apresentação da 

resposta à acusação por todos os réus já citados, bem como seu aditamento aos que já 

apresentaram as respostas, encerrando-se o mesmo em 27/03/2018. 

Nova decisão de fl. 507, estendendo para esta ação penal os efeitos da 

liminar concedida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus nº 

153.843 (fls. 510/512), por se tratar de hipótese idêntica, a fim de se evitar maiores 

desperdícios material e humano. Na mesma, fora interrompido o prazo para 

apresentação da resposta à acusação, bem como determinada a intimação do MPF para 
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juntada aos autos dos vídeos do colaborador MARCELO TRAÇA GONÇALVES. Uma 

vez realizada a juntada, estabeleceu que fosse franqueado às defesas o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentação da resposta à acusação. 

Manifestação ministerial de fls. 516/517, requerendo a juntada aos autos do 

Ofício nº 415/2018/PRR 2ª Região, acompanhado de pendrive contendo as gravações 

das declarações de todos os colaboradores mencionados na denúncia desta ação penal, 

requerendo a sua juntada aos autos e acautelamento da mídia em cartório. Ademais, 

pugnou-se pela aposição de marca d'água eletrônica nas cópias das gravações que forem 

fornecidas às defesas, com a identificação exata da defesa que recebeu a cópia 

fornecida. Por fim, fora consignada a desistência da oitiva de ENI GULINELLI, 

arrolada como testemunha de acusação, tendo em vista que responde à ação penal nº 

0505914-23.2017.4.02.5101, por fatos conexos aos tratados neste feito. 

Em 20/03/2018, decisão de fl. 534, abrindo às defesas o prazo de 10 (dez) 

dias para apresentar/complementar as respostas à acusação. Na mesma, houve a 

homologação da desistência quanto à oitiva da testemunha Eni Gulinelli. 

Resposta à acusação de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS às 

fls. 558/588 e documentos de fls. 589/610. A defesa requereu a rejeição da denúncia, 

nos termos do art. 395, I e III, CPP, por sua inépcia e falta de justa causa, ante a 

inexistência de mínimo suporte probatório no que toca à imputação do crime de 

lavagem de dinheiro. Alternativamente, pleiteou a absolvição sumária, nos termos do 

art. 397, III, CPP, pela manifesta atipicidade da conduta imputada de lavagem de 

dinheiro, por não haver crime antecedente. Por fim, requereu de forma subsidiária a 

absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP, pela manifesta improcedência da presente 

ação, diante da inexistência de prova idônea da autoria e da materialidade do delito 

imputado. Nesta oportunidade, apresentou o seguinte rol de testemunhas: Isabel Cristina 

Costa Pereira, Edvaldo Rodrigues Julião, Luana de Almeida Cancella Cersosimo, Ana 

Maria Domingues do Patrocinio, Ricardo Soares Tenório, Aline Ivaskevicius Sanchez, e 

Francisco Souza Aguirre Junior. 

Resposta à acusação do colaborador BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR, às fls. 629/631. A defesa pleiteou o compartilhamento de prova da ação penal 
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0100524-17.2017.4.02.000, em trâmite na 1ª Seção do TRF da 2ª Região, sob a 

Relatoria do Desembargador Federal Abel Gomes, movida contra PAULO CESAR 

MELO DE SÁ, EDSON ALBERTASSI e JORGE SAYED PICCIANI. Por fim, 

requereu a delimitação, no âmbito da sentença, em caso de procedência total ou parcial 

da ação penal, das sanções fixadas nos seus acordos de colaboração, homologados pelo 

STF, e a garantia de seus direitos como colaborador, especialmente quanto ao disposto 

no art. 5º da Lei n. 12.850/2013. 

Resposta à acusação de FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, às 

fls. 632/660, na qual pugnou pelo reconhecimento da falta de justa causa para a presente 

ação penal, por ser inepta a denúncia. Alternativamente, requereu a absolvição sumária 

do réu, com base na carência de ação e de tipicidade das condutas a ele atribuídas. 

Ademais, pleiteou a reconsideração do decreto de prisão preventiva, por estarem 

ausentes os requisitos do art. 312, CPP. Por fim, apresentou o seguinte rol de 

testemunhas: Paulo Roberto da Rocha Coelho, Ludmilla da Silva Rocha, Júlio Gomes, 

Cicero Pitombo, Arnaldo Manoel de Souza, Hermann Jacovitti, Renato Chalub, Felipe 

Andrade e Dante Ungari Anello. 

Resposta à acusação de LEANDRO ANDRADE às fls. 669/686, pugnando 

pela sua absolvição sumária, seja porque os fatos imputados ocorridos em 17 de 

setembro de 2010, 26 de junho de 2012, 31 de julho de 2012 e 12 de setembro de 2014 

não tiveram a sua participação, porque o único fato praticado em 29 de setembro de 

2014 não encontra o contorno típico trazido na denúncia. 

Resposta à acusação de JORGE LUIZ RIBEIRO às fls. 687/699, na qual, 

preliminarmente, arguiu-se a incompetência do juízo. Pugnou-se também pela rejeição 

da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo. Por fim, reiterou-se o pedido de 

liberdade do réu. Apresentou o seguinte rol de testemunhas: WAGNER FERNANDES 

MORAES, JEAN PIERRE DA COSTA ABREU, RENATA CRISTINA DA SILVA 

PEIXOTO, e WELLINGTON SIQUEIRA SILVA. 

Resposta à acusação de ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e 

FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, às fls. 701/749, instruídas com documento de 

fls. 750/1110, preliminarmente, arguiu-se a incompetência do juízo. Ademais foi 
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requerida a rejeição da denúncia, nos moldes do art. 395 do CPP, porquanto 

manifestamente inepta. Por fim, pugnou pela revogação da prisão preventiva de 

ANDRÉIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FÁBIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO, em virtude dos fatos novos expostos. Apresentou ainda o seguinte rol 

de testemunhas para defesa de ANDREIA CARDOSO: VERA LÚCIA MARTINS 

MORGADO, ROBERTO LÚCIO CORDEIRO, HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 

LIMA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO, DEPUTADO ESTADUAL PAULO 

RAMOS, MARIA RAQUEL REIS LEAL, RODRIGO KEZEN LEITE, CARLA 

ADRIANA PEREIRA, PAULO MELO DE SÁ, (corréu que deverá ser ouvido como 

informante). No que se refere a FÁBIO CARDOSO elencou o seguinte rol de 

testemunhas: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO, VERA LÚCIA MARTINS 

MORGADO, ROBERTO LÚCIO CORDEIRO, DEPUTADO ESTADUAL PAULO 

RAMOS, CARLA ADRIANA PEREIRA, HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA 

LIMA, ALEXANDRE TORRES LOPES, PAULO CESAR MACHADO, PAULO 

MELO DE SÁ, (corréu que deverá ser ouvido como informante). 

Resposta à acusação de LELIS MARCOS TEIXEIRA, às fls. 1111/1163. 

Requereu-se a rejeição da denúncia oferecida, seja por sua inépcia (art. 395, I, CPP), 

seja pela falta de justa causa material (art. 395, III, CPP). Por fim, apresentou o seguinte 

rol de testemunhas: Alexandre de Botton, Richele Cabral, Renato Augusto Vilella, José 

Carlos Pinto, Edson Américo, Otávio Cunha, Tathyana Pereira, João Casimiro Araújo, 

Eduardo Auler, Rodrigo Tavares Maciel, Jorge Dias, Marco Antônio Feres de Freitas, e 

Verônica Abdalla. 

Resposta preliminar de CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA, às fls. 

1164/1214. Inicialmente, requereu a nulidade das provas obtidas por compartilhamento 

dos processos decorrentes das Operações Ponto Final, Eficiência e Calicute. Foi 

também requerida a rejeição da denúncia por sua inépcia, nos termos do art. 395, I, 

CPP. Ademais, pugnou-se pela absolvição sumária do réu com base no art. 397, III, 

CPP. Por fim, elencou o seguinte o rol de testemunhas: Eduardo Luis Carneiro, Nilton 

Hermida Reigada, Carlos Ihamber Hugueney D´Rezende, Jonatas Rego Monteiro, 
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Robson José Ferreira, Anderson da Rocha Gonçalves, Bernardo Grey de Lima Carraz, 

Valdete Francisca Claudino. 

Resposta à acusação de ANA CLAUDIA SANTOS ANDRADE às fls. 

1215/1233. Inicialmente, requereu a absolvição sumária da acusada, com base no artigo 

397, inciso III, CPP. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da inépcia, tanto 

formal como material da denúncia. Apresentou o seguinte rol de testemunha: RUTHE 

ALVES DOS SANTOS BARBOSA, ANA ALVES MAURÍCIO, ANTONIO 

MAURICIO DE CARVALHO, MARIA DO CARMO DE SOUZA NEVES, GETULIO 

ALMEIDA DA SILVA CASTRO, EVELYN FIGUEIREDO DIAS. 

Resposta à acusação de JACOB BARATA FILHO, fls. 1234/1322, instruída 

com os documentos de fls. 1323/1414. Inicialmente, foi requerida a anulação da decisão 

de recebimento da exordial acusatória, com a consequente remessa dos autos desta 

denúncia para o E. STF. De forma subsidiária, com fulcro no artigo 395, I e III, do CPP, 

pugnou-se pela rejeição da integralidade da exordial acusatória, por carência de 

elementos fáticos e concretos. No que se refere as testemunhas, listou as enunciadas 

abaixo: Carla Santoro, Humberto Eustáquio Aguiar, Olavo Pabst, Paulo Trindade 

Magalhães, Nilo Meirelles de Souza Araújo, José Carlos Latini Moreira, Luiz Alberto 

Rodrigues Mourao, Antônio Pádua Arantes, Maximino Gonçalves Fontes Neto, Rodrigo 

Tavares Maciel, Felippe Ramos Da Cas, Eurico Divon Galhardi, Otávio Vieira da 

Cunha Filho, André Soares Dantas, Alberto Pereira de Lemos Leal, Richele Cabral 

Gonçalves, José André Varela, Francisco José Galvino Geraldo, Humberto Fernandes 

Valente, Jorge Manuel Pereira Dias, Luiz Felipe de Souza Alves, Paulo Maurício 

Sampaio Carvalho, Robert Carlos Berger, Alexandre Fleck dos Reis, Jonas Lopes de 

Carvalho Júnior, Marcello Nardi Neiva Machado, Rogério Macedo Pinto, e André Nolt. 

Resposta à acusação de MÁRCIA ROCHA SCHALCHER, às fls. 

1415/1436, com documentos de fl. 1437/1450 na qual requereu a absolvição sumária da 

ré, bem como a rejeição da denúncia, por inépcia da inicial. Quanto ao rol de 

testemunhas, listou: Rita de Cássia Paes de Queiroz, Cássia Maciel, Maria de Lourdes 

Sarmento, e João Henrique Schalcher de Almeida. 
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Relação de fls. de antecedentes criminais – FAC, LEANDRO ANDRADE 

AZEVEDO, fls. 1451/1455. FAC ÁLVARO NOVIS, fls. 1456/1460. FAC MARCELO 

TRAÇA, fls. 1461/1465. FAC JERRI JOSÉ DA SILVA, fls. 1466/1468. FAC ANA 

CLÁUDIA, fls. 1471/1473. FAC MÁRCIA ROCHA, fls. 1478/1480. FAC FELIPE 

PICCIANI, fls. 1481/1483. FAC JORGE RIBEIRO, fls. 1484/1486. FAC JOSÉ 

AUGUSTO, fls. 1487/1494. 

Cópia do Sistema Nacional de Informações Criminais, fls. 1497/1556. 

Às fls. 1562/1577, o MPF manifestou-se sobre as respostas à acusação 

apresentadas pelas defesas dos réus, no sentido do não reconhecimento de qualquer das 

causas de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Ademais, ratificou-se 

estarem presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação, bem como a 

justa causa, necessários ao regular exercício da ação penal, nos termos do art. 395 do 

CPP. Ressaltou-se também estar ausente qualquer hipótese de manifesta causa de 

extinção da punibilidade ou de manifesta exclusão da ilicitude ou culpabilidade, 

tratando-se os fatos narrados evidentemente de crimes, presente ainda a punibilidade 

dos acusados. Assim, pugnou o MPF pelo prosseguimento do feito. 

Na mesma oportunidade, manifestou-se pelo INDEFERIMENTO dos 

pedidos de liberdade dos réus FELIPE PICCIANI, JORGE RIBEIRO, ANDRÉIA 

CARDOSO e FÁBIO CARDOSO. 

Na decisão judicial de fls. 1581/1602, foram rejeitadas todas as preliminares 

suscitadas e, por não vislumbrar ter se implementado, no caso, qualquer das causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, tampouco a 

ausência dos requisitos legais exigidos para o recebimento da denúncia, fora 

determinado o prosseguimento da ação penal. Foi ratificada a competência do Juízo, 

consignando-se ainda que a arguição da atipicidade dos crimes imputados com 

fundamento na não comprovação de dolo ou outro elemento integrante dos tipos penais, 

será apreciada no momento próprio quando do julgamento de mérito da ação penal. 

A decisão indeferiu os pedidos de liberdade, FELIPE CARNEIRO 

MONTEIRO PICCIANI, JORGE LUIZ RIBEIRO, ANDREIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO e FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO. 
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Considerando a fase processual em que se encontrava o feito, nada fora 

provido quanto aos pleitos de EDIMAR MOREIRA DANTAS e ÁLVARO JOSÉ 

GALLIEZ NOVIS visando o deferimento do perdão judicial. O mesmo se deu quanto 

aos pedidos de MARCELO TRAÇA GONÇALVES pela aplicação, no momento da 

prolação da sentença, dos termos do acordo de colaboração, e de BENEDICTO 

BARBOSA DA SILVA JÚNIOR pelas delimitações das sanções nos termos de seu 

acordo, bem como a observação dos direitos nele previsto. 

Restaram indeferidas ainda as diligências requeridas pela defesa de JACOB 

BARATA FILHO, uma vez que as justificativas apresentadas não demonstraram a 

pertinência da prova, já que não se vislumbrou relevância especificamente atrelada ao 

deslinde do caso nas informações pretendidas. Indeferido também o pedido de 

disponibilização, para a defesa técnica, de espelhamento da imagem da mídia na qual 

foram gravados os arquivos entregues pelos Srs. Álvaro Novis e Edimar Dantas em suas 

colaborações premiadas, por não ter sido apresentada justificativa para que se ponha em 

dúvida a idoneidade do conteúdo da mídia. 

Por fim, foi designada Audiência de Instrução (AI) para o dia 21.06.2018, às 

14h, para oitiva de Regina de Fátima Pinto Antônio, Eni da Silva Gulineli, Ricardo 

Campos Santos e Carlos Alberto Vital da Silva, testemunhas arroladas pela acusação à 

fl. 189. 

Às fls. 1613/1614, a defesa de JORGE LUIZ RIBEIRO requereu a juntada 

de documentos suplementares consistente em parecer pericial contábil sobre depósitos 

em espécie constantes do Relatório de Informação Fiscal do COAF (RIF nº. 29495) e 

evolução patrimonial do acusado. 

Às fls. 1768/1769, embargos de declaração opostos pela defesa de 

MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA, sob alegação de que a decisão de 

fls. 1581/1602 não se pronunciou sobre os argumentos da defesa técnica da embargante 

sobre a rejeição da exordial ou de absolvição sumária da mesma. 

Diante da homologação de desistência de oitiva da testemunha arrolada pela 

acusação Eni Gulinelli à fl. 534, fora retirada da pauta a oitiva da referida testemunha 

agendada para o dia 21.06.2018. 
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Manifestação ministerial (fls. 1777/1779) pelo indeferimento dos pedidos de 

LEANDRO ANDRADE AZEVEDO (fls. 669/686) e BENEDICTO BARBOSA DA 

SILVA JÚNIOR (fls. 629/631) para compartilhamento das provas produzidas na Ação 

Penal 0100524- 17.2017.4.02.000, em trâmite na 1ª Seção do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região, bem como pelo indeferimento da substituição das peças existentes nos 

autos riscadas em preto (inclusive a denúncia), requerida pela defesa do primeiro. 

Requerimento de MÁRCIA ROCHA (fls. 1791/1792) para que a audiência 

designada para o dia fosse retirada de pauta com nova data de designação que observe a 

prévia análise dos declaratórios aduzidos às fls. 1768/1769. 

Decisão de fls. 1793/1794, conhecendo dos embargos de declaração e 

dando-lhes provimento para sanar a omissão apontada, rejeitando, contudo, as 

preliminares suscitadas, razão pela qual fora determinado o prosseguimento da ação 

penal. 

Às fls. 1797/1807, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

21/06/2018, na qual compareceram as testemunhas Regina de Fátima Pinto Antônio, 

Ricardo Campos Santos e Carlos Alberto Vital da Silva. Foi indeferida a oitiva da 

testemunha Regina de Fátima Pinto Antônio, porém deferidas as oitivas de Ricardo 

Campos Santos e de Carlos Alberto Vital da Silva na qualidade de informantes. A oitiva 

de Paulo Melo de Sá, arrolado como testemunha de defesa de ANDREIA e FÁBIO 

CARDOSO, também foi indeferia pelo juízo. Por fim, foram designados os seguintes 

dias para oitivas das testemunhas de defesa: 

• Dia 24/07/2018: WAGNER FERNANDES MORAES, JEAN PIERRE DA 

COSTA ABREU, RENATA CRISTINA DA SILVA PEIXOTO, e WELLINGTON 

SIQUEIRA SILVA (testemunhas de JORGE LUIZ RIBEIRO), e CARLOS IHAMBER 

HUGUENEY D´REZENDE, RUTHE ALVES DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO 

MAURICIO DE CARVALHO, MARIA DO CARMO DE SOUZA NEVES, GETULIO 

ALMEIDA DA SILVA CASTRO e EVELYN FIGUEIREDO DIAS (testemunhas de 

ANA CLÁUDIA SANTOS ANDRADE); 

• Dia 25/07/2018: oitiva de VERA LÚCIA MARTINS MORGADO, 

ROBERTO LÚCIO CORDEIRO, HENRIQUE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA, JOSÉ 
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CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO, DEPUTADO ESTADUAL PAULO RAMOS, 

CARLA ADRIANA PEREIRA, MARIA RAQUEL REIS LEAL (testemunhas de 

ANDREIA CARDOSO), bem como ALEXANDRE TORRES LOPES e PAULO 

CESAR MACHADO (testemunhas de FÁBIO CARDOSO). 

Quanto ao deputado estadual, a data foi sugestão do juízo, tendo sido 

determinada expedição de ofício para que o mesmo informasse dia e hora; 

• Dia 26/07/2018: oitiva de ALEXANDRE BOTTON, RICHELE 

CABRAL, RENATO AUGUSTO VILELLA, JOSÉ CARLOS PINTO, EDSON 

AMÉRICO, TATHYANA PEREIRA, JOÃO CASIMIRO ARAÚJO, EDUARDO 

AULER, JORGE DIAS e VERÔNICA ABDALLA (testemunhas de LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA) e RODRIGO TAVARES MACIEL (testemunha de LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA e JACOB BARATA FILHO); 

• Dia 30/07/2018: oitiva de Carla Santoro, Humberto Eustáquio Aguiar, 

Olavo Pabst, Paulo Trindade Magalhães, Nilo Meirelles de Souza Araújo, José Carlos 

Latini Moreira, Luiz Alberto Rodrigues Mourao, Antônio Pádua Arantes, Maximino 

Gonçalves Fontes Neto, Felippe Ramos Da Cas, Eurico Divon Galhardi, Alberto Pereira 

de Lemos Leal e Richele Cabral Gonçalves (testemunhas de JACOB BARATA 

FILHO). No mesmo dia, EDUARDO CARNEIRO OLIVEIRA (testemunhas de 

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA) e MARCO ANTÔNIO FERES DE 

FREITAS por videoconferência com a Seção Judiciária de Belo Horizonte/MG e 

Subseção Judiciária de Teresópolis, respectivamente; 

• Dia 31/07/2018: oitiva de Francisco José Galvino Geraldo, Humberto 

Fernandes Valente, Jorge Manuel Pereira Dias, Luiz Felipe de Souza Alves, Paulo 

Maurício Sampaio Carvalho, Alexandre Fleck dos Reis, Jonas Lopes de Carvalho 

Júnior, Marcello Nardi Neiva Machado, Rogério Macedo Pinto e André Nolt 

(testemunhas de JACOB BARATA FILHO0. Também designada para esta data a oitiva 

de Rita de Cássia Paes de Queiroz, Cássia Maciel, Maria de Lourdes Sarmento e João 

Henrique Schalcher de Almeida (testemunhas de MÁRCIA ROCHA SCHALDER DE 

ALMEIDA). Ainda no mesmo dia Ana Alves Maurício (testemunha de ANA 

CLÁUDIA SANTOS ANDRADE), Octávio Vieira da Cunha Filho e André Soares 
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Dantas (testemunha de JACOB BARATA FILHO), por videoconferência com a 

Subseção Judiciária de Andra dos Reis e com a Seção Judiciária de Brasília, 

respectivamente; 

• Dia 01/08/2018: oitiva de Paulo Roberto da Rocha Coelho, Ludmilla da 

Silva Rocha, Júlio Gomes, Cicero Pitombo, Arnaldo Manoel de Souza, Hermann 

Jacovitti, Renato Chalub, Felipe Andrade e Dante Ungari Anello (testemunhas de 

FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI), bem como Isabel Cristina Costa 

Pereira, Edvaldo Rodrigues Julião, Luana de Almeida Cancella Cersosimo, Ana Maria 

Domingues do Patrocinio e Ricardo Soares Tenório (testemunhas de JOSÉ AUGUSTO 

FERREIRA DOS SANTOS). No mesmo dia, oitiva de ROBERT CARLOS BERGER 

(testemunha de JACOB BARATA FILHO), Aline Ivaskevicius Sanchez (testemunha de 

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS) por videoconferência com a Seção 

Judiciária de Goiânia e com a Subseção Judiciária de Campinas. 

Por fim, sem agendamento prévio determinou-se a expedição de carta 

precatória para oitiva por videoconferência para as seguintes Subseções Judiciárias: 

• São Paulo – NILTON HERMIDA REIGADA (testemunha de CARLOS 

CÉSAR DA COSTA PEREIRA) e FRANCISCO SOUZA AGUIRRE JÚNIOR 

(testemunha de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS); 

• Fortaleza – JOSÉ ANDRÉ VARELA (testemunha de JACOB BARATA 

FILHO); 

• Petrópolis – CARLOS MENDES DE TOLEDO (testemunha de 

MARCELO TRAÇA) 

• Resende – SÉRGIO EDUARDO LIMA DE ALENCAR, EDUARDO 

TADEU ALVES MEDEIROS e PEDRO ANTÔNIO FELISARDO DE SOUZA 

(testemunhas de MARCELO TRAÇA). 

Despacho de fls. 1863/1864, consignando os agendamentos realizados com 

as Seções e Subseções Judiciárias, bem como designando oitivas das testemunhas 

arroladas pelas defesas para as seguintes datas: 
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• Dia 30/07/2018: Sérgio Eduardo Lima de Alencar, Eduardo Tadeu Alves 

Madeiro e Pedro Antonio Felisardo de Sousa (testemunha de Marcelo Traça), por 

videoconferência com a Subseção Judiciária de Resende; 

• Dia 31/07/2018: Carlos Cesar Mendes de Toledo (testemunha de Marcelo 

Traça), por videoconferência com a Subseção Judiciária de Petrópolis; 

• Dia 01/08/2018: José André Varela (testemunha de Jacob Barata Filho), 

por videoconferência com a Seção Judiciária do Ceará. 

Designação para oitiva neste juízo, nas seguintes datas: 

• Dia 24/07/2018: Carlos Ihamber Hugueney D´Rezende (testemunha de 

Carlos César da Costa Pereira; 

• Dia 26/07/2018: Richele Cabral (testemunha de Lelis Marcos e Jacob 

Barata). 

Pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JORGE LUIZ 

RIBEIRO, fls. 1867/1869. 

Despacho de fls. 1882/1883, designando as seguintes datas para oitivas das 

seguintes testemunhas de CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA: 

• Dia 24.07.2018: Jonatas Rego Monteiro Porto Neto, Robson José Ferreira 

e Anderson da Rocha Gonçalves; 

• Dia 25.07.2018: Bernardo Grey de Lima Carraz e Valdete Francisca 

Claudino. 

Fl. 1944/1948, juntada de cópia da decisão de improcedência da exceção de 

incompetência interposta por JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, autuada 

sob o número 0502979-73.2018.4.02.5101. 

Fls. 1972/1976, petição de ÁLVARO GALLIEZ NOVIS, informando a 

abertura de conta na Caixa Econômica Federal para depósito da multa judicial, sob o n.º 

0847.040.01501185- 7, bem como comprovantes de pagamentos das duas primeiras 

parcelas, de 31/07/2017 e 31/12/2017. 

Despacho de fls. 2212/2213, homologando a desistência das seguintes 

testemunhas: 
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• Pedro Antonio Felisardo de Sousa, arrolada pela defesa de Marcelo Traça 

Gonçalves (Fl.2076), que seria ouvida por videoconferência com a Subseção de 

Resende/RJ, no dia 30.07.2018, às 16h30min; 

• Marcello Nardi Neiva Machado, Fellipe Ramos da Cas e Rodrigo Tavares 

Maciel, arroladas pela defesa de JACOB BARATA FILHO (Fl.2183); 

• Marco Antonio Feres de Freitas, que seria ouvida por videoconferência 

com Teresópolis/RJ, arrolada pela defesa de LÉLIS TEIXEIRA (2184). 

Ademais, foi deferida a substituição das seguintes testemunhas: 

• Valdete Francisca Claudinho por HERMES MOREIRA BORGES, 

arrolada pela defesa de Carlos Cesar Pereira (2083/2084), que será ouvida no dia 

1º.08.2018; 

• Richele Cabral por GUILHERME WILSON DA CONCEIÇÃO, arrolada 

pela defesa de Lelis Teixeira (2184), que será ouvida no dia 1º.08.2018. 

No mesmo despacho foram indeferidas as diligências requeridas pela defesa 

de LÉLIS TEIXEIRA (fl. 2184) para localização das testemunhas Alexandre de Botton, 

Rodrigo Tavares e Jorge Dias. 

Fls. 2237/2252, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

24/07/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas JORGE CÉSAR DUARTE 

CARNEIRO (testemunha de ANA CLÁUDIA SANTOS ANDRADE), WAGNER 

FERNANDES MORAES, JEAN PIERRE DA COSTA ABREU, (testemunhas de 

JORGE LUIZ RIBEIRO), e CARLOS IHAMBER HUGUENEY D´REZENDE, 

ROBSON JOSÉ FERREIRA, e ANDERSON DA ROCHA GONÇALVES 

(testemunhas de CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA). 

No mesmo dia, foi proferida decisão em que foi deferido o pedido da defesa 

de Jacob Barata, restando a oitiva da testemunha RICHELE designada para o dia 

30.07.2018. Do mesmo modo, deferidas as substituições da testemunha Ruthe Alves 

Barbosa e Ana Alves Mauricio por JULIO CESAR DUARTE CARNEIRO (arrolado 

pela defesa de Ana Cláudia Andrade). 

Por fim, foram homologadas as desistências das seguintes testemunhas: 
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• Renata Cristina da Silva Peixoto e Wellington Siqueira Silva (defesa de 

Jorge Luiz Ribeiro); 

• Antonio Maurício Carvalho, Maria do Carmo de Sozua Neves, Getúlio de 

Almeida da Silva Castro e Evelyn Figueiredo Dias (arroladas pela defesa de Ana 

Cláudia Andrade, fl. 2215); 

• Carla Santoro, Olavo Pabst, José Carlos Moreira, Luiz Alberto Rodrigues 

Mourão, Felipe Ramos da Cas, Eurico Divon, Francisco José Galvino, Humberto 

Fernandes, Luiz Felipe de Souza, Alexandre Fleck, Jonas Lopes de Carvalho Junior, 

Marcello Nardi Neiva, Rogerio MacDo Pinto (arroladas pela defesa de JACOB 

BARATA FILHO); 

• Vera Lucia Morgado, Roberto Lucio, Henrique Carlos, Deputado Estadual 

Paulo Ramos, Carla Adriana e Rodrigo Kezen (arroladas pela defesa de ANDREIA e 

FÁBIO CARDOSO) 

Fls. 2289/2301, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

25/07/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas MARIA RAQUEL REIS LEAL 

(testemunha de ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO), ALEXANDRE TORRES 

LOPES (testemunha de FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO); BERNARDO 

GREY DE LIMA CARRAZ e HERMES MOREIRA BORGES (testemunhas de 

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA), Na qualidade de informante foi ouvido 

ainda PAULO CÉSAR MACHADO (testemunha de FÁBIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO). 

No mesmo dia, foi proferida decisão em que foi deferido parcialmente o 

pedido da defesa de Jacob Barata (fls.2268/2270) de redesignação das oitivas das 

testemunhas que estariam ausentes do Rio de Janeiro, em viagem, Nilo Meirelles de 

Souza Araújo que seria ouvido no dia 30.07.2018 e André Soares Dantas, que seria 

ouvida por videoconferência com a Seção Judiciária de Brasilia/DF, no dia 31.07.2018, 

para o dia 08.08.2018. Em relação à testemunha Richelle indefirido o pedido da defesa 

mantida a data 30/07/2018 para sua oitiva. 

Por fim, foram homologadas as desistências das seguintes testemunhas: 
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• José Carlos dos Santos Araújo (arrolada pela defesa dos réus Andreia e 

Fabio); 

• Edvaldo Rodrigues Julião (arrolada pela defesa de JOSÉ AUGUSTO 

FERREIRA DOS SANTOS); 

• Carlos Cesar Mendes Toledo, Sérgio Eduardo Lima de Alencar (arroladas 

pela defesa de MARCELO TRAÇA, fls. 2283/2284); 

• Jonatas Rego Monteiro (arrolada pela defesa de Carlos Cesar da Costa) 

Fls. 2309/2327, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

26/07/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas VERÔNICA ABDALLA, JOÃO 

CASSIMIRO ARAÚJO, EDUARDO ANTÔNIO AULER MONTEIRO e SILVA, 

TATHYANA PEREIRA, EDSON AMÉRICO BRASILICO, JOSÉ CARLOS COSTA 

PINTO, RENATO AUGUSTO ZAGALLO, VILELLA DOS SANTOS e 

ALEXANDRE COELHO DE BOTTON (testemunhas de LÉLIS MARCOS 

TEIXEIRA). 

No mesmo dia, foi proferida decisão em que foi deferido o pedido da defesa 

de LÉLIS TEIXEIRA, pugnando pela juntada de documentos apresentados pela 

testemunha EDUARDO AULER (fls. 2330/2333). Do mesmo modo foi deferido que as 

testemunhas JORGE DIAS e RODRIGO TAVARES MACIEL fossem ouvidas na 

audiência do dia 30.07.2018. 

Fl. 2339, despacho homologando a desistência das testemunhas Antonio 

Pádua Arantes, Alberto Pereira de Lemos Leal, André Nolt, Otávio Vieira da Cunha e 

José André Varela, arroladas pela defesa de Jacob Barata Filho. 

Fls. 2370/2380, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

30/07/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas RICHELE CABRAL, HUMBERTO 

EUSTÁQUIO AGUIAR, PAULO TRINDADE MAGALHÃES (testemunhas de 

JACOB BARATA FILHO); e EDUARDO LUIS CARNEIRO DE OLIVEIRA 

(testemunha de CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA). 

No mesmo dia, foi proferida decisão em que se homologou a desistência de 

oitiva da testemunha Maximino Gonçalves Fontes Neto, requerida pela defesa de Jacob 

Barata Filho. Ademais foi designada a oitiva de Rodrigo Tavares para o dia 01.08.2018, 
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conforme requerido pela defesa de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. Por fim, foi deferida 

a substituição requerida pela defesa de Felipe Picciani (Fl. 2341) da testemunha 

Ludmilla por Narion Neves dos Santos que comparecerá independentemente de 

intimação na audiência designada para o dia 01.08.2018. 

Fls. 2381/2391, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

31/07/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas JORGE MANUEL FERREIRA e 

PAULO MAURÍCIO SAMPAIO CARVALHO (testemunhas de JACOB BARATA 

FILHO). Por meio de videoconferência com a Seção Judiciária de São Paulo, foram 

ouvidas as testemunhas NILTON HERMIDA REIGADA (testemunha de CARLOS 

CÉSAR DA COSTA PEREIRA), FRANCISCO JOSÉ GALVINO GERALDO 

(arrolado pela defesa de JACOB BARATA FILHO) e FRANCISCO DE SOUZA 

AGUIRRE JÚNIOR (arrolado pela defesa de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS 

SANTOS). 

Fls. 2397/2398, requerimento de suspensão da ação penal pela defesa de 

EDIMAR DANTAS. 

Fls. 2399/2401, requerimento de suspensão da ação penal pela defesa de 

ÁLVARO NOVIS. 

Fls. 2434/2464, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

01/08/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas PAULO ROBERTO DA ROCHA 

COELHO, NARION NEVES DOS SANTOS, CÍCERO PITOMBO, ARNALDO 

MANOEL DE SOUZA, HERMANN JACOVITTI, RENATO CHALUB, FELIPE 

ANDRADE, DANTE UNGARI ANELLO (defesa de FELIPE CARNEIRO 

MONTEIRO PICCIANI), ISABEL CRISTINA COSTA PEREIRA, LUANA DE 

ALMEIDA CANCELLA CERSOSIMO, ANA MARIA DOMINGUES DE 

PATROCINIO, RICARDO SOARES TENÓRIO (testemunhas de JOSÉ AUGUSTO 

FERREIRA DOS SANTOS), e GUILHERME DA CONCEIÇÃO (testemunha de 

LÉLIS MARCOS TEIXEIRA).  

Na Seção Judiciária de Goiânia e na Subseção Judiciária de Campinas, 

respectivamente, foram ouvidas por videoconferência, as testemunhas ROBERT 
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CARLOS BERGHER (testemunha de JACOB BARATA FILHO) e ALINE 

IVASKEVICIUS (testemunha de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS). 

No mesmo dia, foi homologada a desistência das testemunhas Rodrigo 

Tavares (arrolada pela defesa de Lélis) e Júlio Gomes (arrolada pela defesa de Felipe 

Picciani). 

Requerimento de revogação da prisão preventiva de FELIPE CARNEIRO 

PICCIANI (fls. 2465/2524), instruído com documentos de fls. 2525/2699. 

Fls. 2701/2702, decisão que indeferiu a oitiva dos Deputados Jorge Picciani, 

Edson Albertassi e Paulo Melo, pleiteada pela defesa de JACOB BARATA FILHO, 

tendo em vista que são corréus na ação penal nº 0100523-32.2017.4.02.0000, em 

trâmite no TRF2.  

Fls. 2733/2745, assentada da audiência de instrução referente ao dia 

08/08/2018, na qual foram ouvidas as testemunhas NILO MEIRELLES DE SOUZA 

ARAÚJO (testemunha de JACOB BARATA FILHO), RITA DE CÁSSIA PAES DE 

QUEIROZ e JOÃO HENRIQUE SCHALCHER DE ALMEIDA. Na qualidade de 

informante foi ouvida MARIA DE LOURDES SARMENTO. Na Seção Judiciária de 

Brasília, por videoconferência, procedeu-se à oitiva de ANDRÉ DANTAS (testemunha 

de JACOB BARATA FILHO). 

No mesmo dia, homologou-se a desistência da oitiva da testemunha Cássia 

Maciel, arrolada pela defesa de Márcia Rocha Schalcher de Almeida. Ademais, foram 

designadas audiências em continuação da seguinte forma para realização dos 

interrogatórios: 

• Dia 15.08.2018, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Marcelo Traça 

Gonçalves, Alvaro José Galliez Novis, Leandro Andrade Azevedo e Edimar Moreira 

Dantas; 

• Dia 23.08.2018, Jorge Luiz Ribeiro, Carlos César da Rocha Pereira, Ana 

Cláudia Santos Andrade, Marcia Rocha Schalcher de Almeida, Andreia Cardoso do 

Nascimento e Fábio Cardoso do Nascimento; e 

• Dia 24.08.2018, Jacob Barata Filho, Lelis Marcos Teixeira, Felipe 

Carneiro Monteiro Picciani e José Augusto Ferreira dos Santos. 
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Decisão de fl. 2747 em que é deferida a suspensão da ação penal em relação 

a ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, pois no processo nº 0502272-08.2018.4.02.5101, 

o colaborador foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão (fl. 506 dos autos nos 

0502272-08.2018.4.02.5101), já tendo ocorrido o trânsito em julgado (fl. 610 dos autos 

nos 0502272- 08.2018.4.02.5101), verificando-se, portanto, a hipótese prevista no 

acordo de colaboração (cláusula 8ª, parágrafo único, fl. 12 dos autos nos 0502140-

48.2018.4.02.5101). 

Fls. 2764/2768, assentada da audiência do dia 15/08/2018, em que foram 

interrogados os réus Benedicto Barbosa, Marcelo Traça e Leandro Andrade. Na mesma 

ocasião foi redesignado o interrogatório do réu Edimar Moreira Dantas para o dia 

23/08/2018. 

Fls. 2772/2773, manifestação ministerial pugnando pela aplicação do perdão 

judicial ao colaborador EDIMAR DANTAS, com fulcro no previsto na cláusula 5ª, 

alínea “b”, do termo de acordo de colaboração premiada e no art. 4º, §2º, da Lei nº 

12.850/2013. Ademais, foi requerida a oitiva de ÁLVARO NOVIS e EDIMAR 

DANTAS na forma do art. 209, do CPP, tendo em vista a relevância dos depoimentos 

dos colaboradores a respeito dos fatos versados nestes autos. 

Despacho de fls. 2775/2776, em que foi deferida a oitiva de Álvaro José 

Gallies Novis como colaborador e Edimar Moreira Dantas na qualidade de réu 

colaborador, a ser realizada no dia 23.08.2018. 

Fls. 2888/2907, assentada de audiência realizada no dia 23/08/2018, na qual 

procedeu-se à oitiva de ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ, e, em seguida, aos interrogatórios 

dos réus EDIMAR MOREIRA DANTAS, JORGE LUIZ RIBEIRO, ANDREIA 

CARDOSO DO NASCIMENTO, FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, MÁRCIA 

ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA, ANA CLÁUDIA SANTOS ANDRADE e 

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA. 

Manifestação ministerial de fl. 2968/2970, requerendo o compartilhamento 

do interrogatório do réu JACOB BARATA FILHO, no bojo deste processo, para que 

sejam utilizados nos inquéritos civis, procedimentos investigatórios, processos judiciais, 

inquéritos policiais e outros procedimentos de atribuição do Ministério Público do 
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Estado do Rio de Janeiro. Outrossim, requer o compartilhamento do mencionado 

depoimento para instrução dos processos 0505914- 23.2017.4.02.5101 e 0505915-

08.2017.4.02.5101. 

Decisão de fl. 2977, deferindo o compartilhamento dos interrogatórios 

prestados pelos réus JACOB BARATA FILHO e LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, 

requisitado pela Procuradoria Regional da República 2ª Região, visando à instrução dos 

autos da Operação Cadeia Velha, referente ao processo nº 0100523-32.2017.4.02.0000. 

Fls. 2978/2907, assentada de audiência realizada no dia 24/08/2018, na qual 

procedeu-se aos interrogatórios dos réus JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, 

FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI e JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS 

SANTOS. Na mesma oportunidade, foi deferida a oitiva dos colaboradores JONAS 

LOPES, TÂNIA FONTENELLE e RICARDO PERNAMBUCO, designada para o dia 

03/09/2018. Por fim, a despeito da manifestação contrária do MPF, foi revogada a 

prisão preventiva de FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI. 

Fls. 3047/3055, assentada de audiência realizada no dia 03/09/2018, na qual 

procedeu-se à oitiva dos colaboradores JONAS LOPES, TÂNIA FONTENELLE e 

RICARDO PERNAMBUCO. Na mesma ocasião, foi deferido o compartilhamento do 

interrogatório do réu JACOB BARATA FILHO, para instrução dos processos 0505914-

23.2017.4.02.5101 e 0505915-08.2017.4.02.5101. Do mesmo modo, foi deferido o 

pleito das defesas para o reinterrogatório dos réus JOSÉ AUGUSTO, FELIPE 

PICCIANI e JORGE LUIZ RIBEIRO, designados para o dia 14/09/2018. 

Juntada de documentos pelo réu JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS 

SANTOS, às fls. 3056/3207, referentes a relatórios sobre participações societárias do 

réu, decisões referentes a outras anotações relativas a crimes financeiros, documentos 

relativos a empresa AGROCOM e relatório do COAF. Requerendo outra juntada de 

documentos em seguida, às fls.3218/3235, sendo memoriais de ação cível perante a 12ª 

Vara Cível da Capital. 

Fls. 3236/3246, assentada de audiência realizada no dia 14/09/2018, na qual 

procedeu-se ao reinterrogatório dos réus JOSÉ AUGUSTO, FELIPE PICCIANI e 

JORGE LUIZ RIBEIRO. Na mesma ocasião, foi revogada a prisão domiciliar dos réus 
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Jorge Luiz Ribeiro e Carlos César da Costa Pereira, bem como demais cautelares, na 

forma do art. 316 do CPP. Por fim, foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias para o MPF 

requerer diligências na forma do artigo 402 do CPP. 

Nesta toada, foi requerida pelo MPF a juntada aos autos de documentos e do 

HD 30-022-001, contendo os seguintes arquivos (fls. 3249/3570): 

• GRAVAÇÕES DA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CORRETORA 

HOYA (documento 1): conversas telefônicas dos terminais telefônicos da HOYA 

disponíveis (últimos cinco anos), arquivadas em seu sistema, bem como acesso ao 

conteúdo das ligações quem interessam à investigação. Constam transcritos os diálogos 

com os funcionários da HOYA envolvendo os réus MARCELO TRAÇA, JORGE 

LUIZ, ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO; 

• ÍNTEGRA DOS DADOS DO CASO SITTEL 2540 E TABELA 

DETALHADA (documento 2): para além do gráfico quantitativo das ligações 

(denúncia, fls. 65 – Relatório nº 3450/2017), são relatadas as datas e duração das 

chamadas entre os réus JORGE LUIZ e MARCELO TRAÇA. 

• RELATÓRIOS DE ANÁLISE DA POLÍCIA FEDERAL E ÍNTEGRA 

DO MATERIAL APREENDIDO (documento 3): Informação nº 006/2017, Informação 

nº 007/2017, do Relatório de Análise de Material Apreendido nº 021/2018 e do 

Relatório de Análise de Material Apreendido nº 024/2018, constante na RE nº 

003/2018-11. Além disso, consta arquivos correspondentes à íntegra do material 

apreendido e os relatórios de análise já constantes nos autos nº 0509581-

17.2017.4.02.5101; 

• ÍNTEGRA DOS DADOS CONSTANTES NO CASO SIMBA 2831-52 

(documento 4): mídias contendo os dados baixados do caso, encaminhadas para essa 7ª 

Vara Federal, instruindo os autos nº 0509807-22.2017.4.02.5101, cuja alimentação do 

sistema foi procrastinada por algumas instituições financeiras, sendo necessária a 

juntada aos autos de mídia contendo a íntegra dos arquivos atualmente constantes no 

referido caso. 

Decisão às fls. 3602/3603 deferindo a juntada dos documentos pelo MPF, 

intimando as defesas para se manifestarem no prazo de 10 dias. 
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A mesma decisão determinou o cumprimento do acórdão prolatado pelo 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Habeas Corpus nº 0008861-

50.2018.4.02.0000 (fls. 3574/3599), que determinou o trancamento da ação penal em 

relação à MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA, em razão da atipicidade da 

conduta. 

Fls. 3644/3653, novo requerimento de juntada de documentos de José 

Augusto Ferreira dos Santos, sendo: informações do Shopping Leblon, decisões de 

processos em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba e andamento processual de Ação 

Penal do caso AGROCOM. 

Fls. 3654/3657, requerimento de juntada de documentos de BENEDICTO 

BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, sendo e-mail do departamento jurídico da 

BRASKEM e declaração do Sindicato da Indústria de Produtos Químicos. 

Fls. 3659/4115, requerimento de juntada de documentos de JORGE LUIZ 

RIBEIRO, sendo: faturas da BKR VIAGENS TURISMO LTDA., os respectivos boletos 

de pagamento, entre outros extratos e documentos de rendimentos. 

Fls. 4117/4123, requerimento de MARCELO TRAÇA de juntada de 

declarações escritas das testemunhas que atestariam a boa índole do réu e sua intensa 

dedicação ao trabalho. 

Alegações finais apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO às fls. 

4131/4394 em que pugna pela condenação de: 

1. JORGE LUIZ RIBEIRO, pela prática dos crimes de Corrupção Passiva 

qualificada, previsto no art. 317, §1º, por seis vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 71 todos 

do CP (FATO 01); pela prática dos crimes de Corrupção Passiva qualificada previsto no 

art. 317, §1º, por trinta e quatro vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 71 todos do CP 

(FATO 03); pela prática dos crimes de Corrupção Passiva qualificada previsto no art. 

317, §1º, por onze vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 71 todos do CP (FATO 04); bem 

como pelo crime de pertinência a organização criminosa, previsto no art. 1º, §1º e art. 

2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 09); 

2. ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, pela prática dos crimes de 

Corrupção Passiva qualificada, previsto no art. 317, §1º, por cinco vezes, na forma dos 
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arts. 29, 30 e 71 todos do CP (FATO 02); pela prática dos crimes de Corrupção Passiva 

qualificada previsto no art. 317, §1º, por vinte e cinco vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 

71 todos do CP (FATO 05); bem como pelo crime de pertinência a organização 

criminosa, previsto no art. 1º, §1º e art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 

09); 

3. FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, pela prática dos crimes de 

Corrupção Passiva qualificada, previsto no art. 317, §1º, por cinco vezes, na forma dos 

arts. 29, 30 e 71 todos do CP (FATO 02); pela prática dos crimes de Corrupção Passiva 

qualificada previsto no art. 317, §1º, por vinte e cinco vezes, na forma dos arts. 29, 30 e 

71 todos do CP (FATO 05); bem como pelo crime de pertinência a organização 

criminosa, previsto no art. 1º, §1º e art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 

09); 

4. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, pela prática dos crimes 

de Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por seis vezes, na 

forma do art. 71 todos do CP (FATO 01); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa 

qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por cinco vezes, na forma do art. 71 

todos do CP (FATO 02); 

5. LEANDRO ANDRADE AZEVEDO, pela prática de um crime de 

Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único (FATO 02); 

6. JACOB BARATA FILHO, pela prática dos crimes de Corrupção Ativa 

qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por trinta e quatro vezes, na forma do 

art. 71 todos do CP (FATO 03); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, 

previsto no art. 333, parágrafo único, por quatorze vezes, na forma do art. 71 todos do 

CP (FATO 04); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 

333, parágrafo único, por vinte e cinco vezes, na forma do art. 71 todos do CP (FATO 

05); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 333, 

parágrafo único, por diversas vezes, na forma do art. 71 todos do CP (FATO 06); 

7. LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, pela prática dos crimes de Corrupção 

Ativa qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por trinta e quatro vezes, na 

forma do art. 71 todos do CP (FATO 03); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa 
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qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por quatorze vezes, na forma do art. 

71 todos do CP (FATO 04); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, 

previsto no art. 333, parágrafo único, por vinte e cinco vezes, na forma do art. 71 todos 

do CP (FATO 05); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, previsto no 

art. 333, parágrafo único, por diversas vezes, na forma do art. 71 todos do CP (FATO 

06); 

8. MARCELO TRAÇA GONÇALVES, pela prática dos crimes de 

Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por trinta e quatro 

vezes, na forma do art. 71 todos do CP (FATO 03); pela prática dos crimes de 

Corrupção Ativa qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por quatorze vezes, 

na forma do art. 71 todos do CP (FATO 04); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa 

qualificada, previsto no art. 333, parágrafo único, por vinte e cinco vezes, na forma do 

art. 71 todos do CP (FATO 05); pela prática dos crimes de Corrupção Ativa qualificada, 

previsto no art. 333, parágrafo único, por diversas vezes, na forma do art. 71 todos do 

CP (FATO 06); 

9. CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA, pela prática dos crimes de 

Corrupção Passiva qualificada previsto no art. 317, §1º, por onze vezes, na forma dos 

arts. 29, 30 e 71 todos do CP (FATO 04); bem como pelo crime de pertinência a 

organização criminosa, previsto no art. 1º, §1º e art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 

12.850/2013 (FATO 09); 

10. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, pela prática dos crimes 

de lavagem de dinheiro previstos no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (FATO 07); pela 

prática dos crimes de lavagem de dinheiro previstos no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 

(FATO 08); bem como pelo crime de pertinência a organização criminosa, previsto no 

art. 1º, §1º e art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 09); 

11. JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, pela prática dos crimes 

de lavagem de dinheiro previstos no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (FATO 07); 

12. ANA CLÁUDIA SANTOS ANDRADE, pelo crime de pertinência a 

organização criminosa, previsto no art. 1º, §1º e art. 2º, §§3º e 4º, II, da Lei nº 

12.850/2013 (FATO 09). 
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Por fim, requer ainda seja decretado o perdimento do produto e proveito dos 

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

investimentos bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos 

mandados de busca e apreensão, em valores correspondentes ao montante de R$ 

308.920.000,00 (trezentos e oito milhões, novecentos e vinte mil reais), correspondente 

aos fatos descritos na denúncia, acrescidos do montante de propina pago, a título de 

reparação pelos danos morais coletivos. 

Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) respondem pelo fato 01, os 

denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO, BENEDICTO JÚNIOR e EDIMAR DANTAS. 

Com relação a este último, tendo em vista a efetividade de sua colaboração e as 

cláusulas previstas no acordo de colaboração firmado com o MPF, reitera-se o pedido 

para reconhecimento do perdão judicial ao acusado, conforme manifestação de fls. 

2772/2773 destes autos; (ii) o mesmo se diga em relação ao Fato 02, pelo qual 

respondem os denunciados ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO, 

BENEDICTO JÚNIOR, LEANDRO AZEVEDO e EDIMAR DANTAS. Com relação a 

este último, tendo em vista a efetividade de sua colaboração e as cláusulas previstas no 

acordo de colaboração firmado com o MPF, reitera-se o pedido para reconhecimento do 

perdão judicial ao acusado, conforme manifestação de fls. 2772/2773 destes autos; (iii) 

mesmo durante o período em que Jorge Picciani não exerceu cargo público, o crime de 

corrupção não se desconfigurou, já que as solicitações de dinheiro feitas a 

BENEDICTO JÚNIOR, por exemplo, ocorreram em razão do cargo anteriormente 

exercido e da capacidade de JORGE PICCIANI interferir nas decisões de outros agentes 

públicos, como o próprio ex-governador SÉRGIO CABRAL, o que é suficiente para 

configurar o crime de corrupção passiva; (iv) verificou-se pelos registros do Drousys, 

que, no período de 2008 a 2014, JORGE PICCIANI, cuja alcunha no sistema era 

“GREGO”, conforme explicado por BENEDICTO JÚNIOR, recebeu da ODEBRECHT, 

um total de R$ 11.150.000,00. Parte desses valores foi recebida no exterior. Já PAULO 

MELO, cuja alcunha no sistema, segundo os colaboradores, era “MARIA MOLE”, no 

período de 2010 a 2014, recebeu da ODEBRECHT um total de R$ 1.400.000,00 (hum 

milhão e quatrocentos mil reais); (v) A efetiva entrega dos recursos ocorria por 
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intermédio de ÁLVARO NOVIS, outro colaborador que admitiu ter sido contratado 

para intermediar esses pagamentos. ÁLVARO NOVIS confirmou que fez entregas de 

dinheiro para JORGE PICCIANI, por intermédio de JORGE LUIZ RIBEIRO e para 

PAULO MELO, por intermédio de ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO. 

Esses valores ficaram registrados em uma planilha que ÁLVARO NOVIS alimentava 

com o auxílio de EDIMAR DANTAS, chamada de CARIOQUINHA, na qual 

constavam datas, valores, endereços e nomes de pessoas que receberam os recursos; (vi) 

comprovam as condutas narradas nos fatos 01 e 02, as declarações de Benedicto Júnior 

e Leandro Andrade (colaboração premiada), bem como de Alvaro Novis e Edimar 

Moreira (também colaboradores), além dos informantes ouvidos em Juízo (Ricardo 

Campos Santos e Carlos Alberto Vital da Silva), funcionários da HOYA e executantes 

das ordens de NOVIS. Além disso, reforça a materialidade e a autoria, o registro no 

sistema Drousys, objeto do Relatório de Análise nº 149/2017-SPPEA/PGR, que instruiu 

a denúncia.; (vii) além disso, pen drive entregue por Novis, o qual foi submetido à 

perícia, conforme Laudo 1525/2017, constituiu prova de corroboração feita pelo 

referido colaborador; (viii) Com exceção do montante de R$ 4,5 milhões (depositados 

no exterior), os demais pagamentos de propina pela ODEBRECHT ao deputado JORGE 

PICCIANI, registrados no sistema Drousys, foram realizados no Rio de Janeiro por 

intermédio do doleiro ÁLVARO NOVIS. Os valores entregues no estado, foram 

recebidos por JORGE LUIZ RIBEIRO, operador financeiro de PICCIANI, a quem 

cabia receber e ocultar o dinheiro da corrupção; (ix) em relação a Edimar Dantas, além 

de alimentar a contabilidade paralela, também auxiliava NOVIS promovendo as 

entregas dos valores por intermédio de outros empregados da HOYA, ou da 

transportadora de valores contratada para isso; (x) em relação a Andrea Cardoso, 

destacam-se os diversos e-mails trocados entre ANDREIA CARDOSO e BENEDICTO 

JÚNIOR, os quais não deixam dúvidas de que esta tinha o papel não só de assessora do 

parlamentar, como também de sua operadora financeira, tendo interlocução direta com 

um dos principais executivos corruptores; (xi) Diante do sofisticado esquema de 

distribuição de propina, incumbia aos operadores financeiros JORGE LUIZ RIBEIRO, 

ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO ajustarem os detalhes para o recebimento 
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das quantias devidas aos deputados JORGE PICCIANI e PAULO MELO, conforme 

narrado pelos colaboradores Alvaro Novis e Edimar e pelos dois office boys da Hoya, 

RICARDO CAMPOS e CARLOS ALBERTO VITAL, ouvidos neste Juízo na 

qualidade de informantes; (xii) ÁLVARO NOVIS declarou que as entregas de propina 

para JORGE PICCIANI foram feitas, na maior parte das vezes a JORGE LUIZ 

RIBEIRO, por meio da TRANS-EXPERT, em endereços de empresas de Jorge Luiz, 

conforme Relatório de Pesquisa Automática nº 2823/2017, da ASSPA/PRR2; (xiii) 

ressalta ainda a existência de fonogramas arquivados na empresa HOYA, conforme 

cautelar 0100526-84.2017.4.02.0000, autorizada pelo TRF2 e cujo material encontra-se 

na íntegra em HD externo acautelado nessa 7ª Vara Federal, conforme Termo de 

Acautelamento nº 740/2018 (fls. 3601), sendo alguns trechos degravados e acostados na 

manifestação ministerial de fls. 3249/3304; (xiv) os acusados JORGE LUIZ RIBEIRO 

(FATO 01), ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO (FATO 02) negaram o 

recebimento de valores destinados aos deputados estaduais JORGE PICCIANI e 

PAULO MELO. Contudo, as versões apresentadas pelos réus mostraram-se 

absolutamente lacônicas e evasivas, sem amparo nas provas juntadas aos autos.; (xv) As 

ponderações do colaborador Leandro Azevedo merecem ser acolhidas, mormente 

porque não estão em conflito com o acervo probatório dos autos. Como já narrado, a 

maior parte dos ajustes de vantagens indevidas pagas pela ODEBRECHT aos deputados 

estaduais JORGE PICCIANI e PAULO MELO era feita diretamente pelo executivo 

BENEDICTO JÚNIOR e operacionalizada pelo colaborador ÁLVARO NOVIS; (xvi) O 

nível de proximidade e confiança dos operadores financeiros JORGE LUIZ RIBEIRO, 

ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO com os deputados estaduais JORGE 

PICCIANI e PAULO MELO permite concluir que tinham inequívoca ciência de que os 

recursos que recebiam de forma escamoteada eram destinados à compra de atos de 

ofício como o acima exemplificado. Assim, apesar de não terem competência para a 

prática desses atos de ofício, os operadores financeiros aderiram às condutas dos 

agentes públicos, com consciência e vontade, razão pela qual também devem responder 

pelos crimes de corrupção passiva qualificada, na forma do art. 30 do CP; (xvii) em 

relação ao Fato 03 respondem os denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO, JACOB 
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BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA e EDIMAR DANTAS. 

Com relação a este último, tendo em vista a efetividade de sua colaboração e as 

cláusulas previstas no acordo de colaboração firmado com o MPF, reitera-se o pedido 

para reconhecimento do perdão judicial ao acusado, conforme manifestação de fls. 

2772/2773 destes autos; (xviii) colaborador Alvaro Novis confirmou que foi contratado 

pela FETRANSPOR, por intermédio de JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS, com quem mantinha relações de amizade, para efetuar os 

pagamentos aos agentes públicos corrompidos pelas empresas de ônibus e que soube 

dele que o dinheiro entregue a JORGE LUIZ RIBEIRO tinha como destinatário final o 

acusado JORGE PICCIANI; (xix) Para corroborar suas declarações ÁLVARO NOVIS 

entregou alguns extratos impressos, contemporâneos aos fatos, assim como um pendrive 

contendo registros contábeis da época em que os pagamentos foram realizados; (xx) 

corroboram as declarações de Novis, as afirmações feitas pelo colaborador Edimar 

Dantas, bem como dados obtidos por meio de cautelar de afastamento do sigilo 

telemático, autorizada pelo TRF-2ª Região, além de depoimentos das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público Federal, RICARDO CAMPOS SANTOS e CARLOS 

ALBERTO VITAL DA SILVA, ouvidos na qualidade de informantes, e da confissão de 

Jacob Barata e Lelis Teixeirae da colaboração de Marcelo Traça; (xxi) conjunto de 

evidências revela que a hipótese criminal em apreço está suficientemente comprovada e 

que, de fato, no período compreendido entre julho de 2010 a julho de 2015, em trinta e 

quatro ocasiões distintas, JORGE PICCIANI, por intermédio de JORGE LUIZ 

RIBEIRO, recebeu ao menos R$ 49.960,000,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e 

sessenta mil reais), oferecidos e pagos por JACOB BARATA FILHO, LÉLIS 

TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA, executivos e empresários ligados à FETRANSPOR 

como contrapartida pela prática de 

atos de ofício decorrentes de sua atividade como deputado estadual; (xxii) em relação ao 

fato 04 são acusados os denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO, CARLOS CÉSAR 

PEREIRA, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA e 

EDIMAR DANTAS. Com relação a este último, tendo em vista a efetividade de sua 

colaboração e as cláusulas previstas no acordo de colaboração firmado com o MPF, 
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reitera-se o pedido para reconhecimento do perdão judicial ao acusado, conforme 

manifestação de fls. 2772/2773 destes autos; (xxiii) as provas dos autos, como as 

declarações de Marcelo Traça, corroboradas pelas declarações de Alvaro Novis e 

Edimar Dantas, bem como pelas provas obtidas em diligência de busca e apreensão no 

bojo da operação Ponto Final, também por registros de controle de ingresso no 

condomínio de Jorge Luis e de Carlos Pereira (relatório 24/2018, cuja íntegra está 

reproduzida nos autos nº 0100529-39.2017.4.02.0000 e foi acostada nesta ação penal 

junto a manifestação ministerial em diligências finais), a quebra de sigilo telefônico de 

Traça trocados com terminal pertencente a Jorge Luiz, Relatório nº 24/2018 da Polícia 

Federal, a Informação nº 06/2018, em conjunto com as planilhas de controle de entregas 

de valores apresentadas pelo colaborador MARCELO TRAÇA, demonstram que 

MARCELO TRAÇA pagou a JORGE PICCIANI, no período compreendido entre 

fevereiro de 2016 a março de 2017, cerca de R$ 18.650.000,00. Parte desses valores, 

cerca de um milhão e seiscentos mil reais, PICCIANI recebeu por intermédio de 

CARLOS CÉSAR PEREIRA, o restante, aproximadamente dezessete milhões de reais, 

foi pago através de JORGE LUIZ RIBEIRO; (xxiv) em relação ao Fato 05, as provas 

constantes dos autos demonstram que no período compreendido entre agosto de 2010 a 

fevereiro de 2015, em vinte e cinco ocasiões distintas, PAULO MELO recebeu ao 

menos R$ 54.305,000,00, (cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinco mil reais), por 

intermédio dos operadores financeiros ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO, 

oferecidas e pagas com a contribuição de JACOB BARATA FILHO, LÉLIS 

TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA. Desse total, pelo menos R$ 15.680.000,00 

advieram do próprio ex-governador SÉRGIO CABRAL. O restante dos pagamentos se 

deu por ordem de JOSÉ CARLOS LAVOURAS e dos demais representantes da 

FETRANSPOR; (xxv) os registros mantidos em mídia pelo colaborador Alvaro Novis 

revelam que entre os anos de 2010 a 2013, PAULO MELO recebeu R$ 16.090.000,00 

dos empresários de ônibus, sendo seus principais operadores Andreia e Fabio Cardoso, 

o que foi confirmado pelas declarações de Edimar Dantas e de Ricardo Santos e Carlos 

da Silva; (xxvi) Muito embora ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO neguem o 

recebimento de propina destinada ao deputado PAULO MELO, entregues por 
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intermédio de ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, as versões não se sustentam 

diante dos robustos elementos de prova acostados aos autos; (xxvii) em relação ao Fato 

06 são acusados Jacob Barata, Lélis Teixeira e Marcelo Traça em razão de pagamentos 

feitos por volta de 03/2012 até dezembro de 2014 no modelo instituído pela 

FETRANSPOR, sendo o dinheiro entregue pessoalmente por Traça a Albertassi; 

(xxviii) no Relatório 21/2018, cuja íntegra foi juntada aos autos da medida cautelar nº 

0100529-39.2017.4.02.0000 e acostado nos autos desta ação penal em diligências 

finais), constam importantes registros sobre as notas fiscais apreendidas, que confirmam 

a estratégia de dissimular a origem do dinheiro por meio de contratos de publicidade; 

(xxix) Com relação aos papéis de JACOB BARATA FILHO e de LÉLIS TEIXEIRA a 

respeito dos pagamentos realizados pela FETRANSPOR para EDSON ALBERTASSI, 

cumpre esclarecer que, muito embora os réus não tenham participado diretamente dos 

ajustes com o agente público a sistemática pela qual os pagamentos eram delegados a 

JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS assemelha-se ao instituto da “cegueira deliberada”; (xxx) Ainda que não 

se possa dizer que para cada pagamento tenha correspondido um ato de ofício 

específico, é correto concluir que a prática desses atos funcionais, sobretudo os que 

foram descritos na denúncia, ocorreram com desvio de finalidade, já que pautados pelo 

efetivo recebimento de indevida vantagem econômica, o que é suficiente para 

configurar a qualificadora prevista no artigo 317, parágrafo primeiro do Código Penal; 

(xxxi) em relação ao Fato 07, a lavagem de capitais por meio das transações de compra 

e venda de gado da ZI-BLUE e AGROBILARA, imputada ao réu JORGE PICCIANI, 

FELIPE PICCIANI e JOSÉ AUGUSTO, está escorada em crimes antecedentes, 

notadamente os crimes de corrupção passiva e ativa, cartel, fraude a licitações, lavagem 

de ativos e organização criminosa, praticados no contexto de contratos celebrados pela 

empreiteira CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA S/A com o estado 

do Rio de Janeiro; (xxxii) os crimes antecedentes já são objeto das ações penais nº 

0504113-72.2017.4.02.5101 e nº 0017513-21.2014.4.02.5101, em curso junto a 7ª Vara 

Federal Criminal; (xxxiii) em relação ao Fato 08, lavagem de capitais por meio das 

transações de compra e venda de gado entre AGROBILARA/AGROCOPA e a JOSAN, 
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imputada ao réu JORGE PICCIANI – e outras pessoas sem foro por prerrogativa de 

função cuja ação penal tramita perante a 7ª VFC (FELIPE PICCIANI) – está escorada 

em crimes antecedentes, notadamente os crimes de corrupção passiva e organização 

criminosa praticados por JONAS LOPES JÚNIOR, no contexto do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro, entre meados de 1999 até dezembro de 2016; (xxxiv) em 

relação ao Fato 09 são acusados FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, JORGE 

LUIZ RIBEIRO, CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA, ANA CLAUDIA DE 

ANDRADE, ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FABIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO por terem se associado de forma estruturalmente ordenada e 

caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem econômica e política, mediante a prática de crimes de corrupção ativa e 

passiva e lavagem de dinheiro, dentre outras infrações penais; (xxxv) muito embora a 

associação criminosa objeto dos autos tenha se iniciado antes de 2013, ano em que 

entrou m vigor a Lei 12.850/13, que previu 

o crime de Organização Criminosa24, inexiste embaraço para sua tipificação aos réus da 

ação penal sob análise, dada a natureza permanente o referido delito e a sua consumação 

ao menos até novembro de 2017, quando foi deflagrada a fase ostensiva da operação 

Cadeia Velha. Dessa forma, a narrativa a ser construída em torno dessa hipótese 

criminal levará em conta sua tipificação no artigo 2º da Lei 12.815/13; (xxxvi) fato de 

ter participado de crimes em benefício da organização criminosa por um período de 

tempo inferior ao dos demais integrantes ora denunciados – especialmente JORGE 

LUIZ RIBEIRO – não descaracteriza a atuação de CARLOS PEREIRA nessa complexa 

organização criminosa. 

 

A defesa de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA requereu a juntada de 

documentos às fls. 4476/4529. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de MARCELO TRAÇA às fls. 

4532/4559, em que pretende, com fulcro no art. 4º, caput, da Lei 12850/2013, a 

aplicação das penas previstas no acordo de colaboração premiada celebrado pelo ora 
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acusado com a Procuradoria Geral da República e homologado pelo TRF da 2ª Região, 

tendo em vista que sua colaboração foi efetiva e eficaz. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA 

DOS SANTOS, às fls. 4560/4615, em que pugna pela sua absolvição. Para tanto, 

sustenta, em síntese, que (i) não há provas que corroborem as declarações feitas pelos 

colaboradores Ricardo Pernambuco Junior e Tania Maria Fontenelle; (ii) mera 

constatação de que em certo local funcionou uma dependência do Banco citado pelos 

delatores, e de que o defendente foi ligado àquela instituição, obviamente não 

"corrobora" coisa alguma; (iii) Já quanto às notas fiscais das vendas de bovinos, elas 

apenas corroboram as declarações dos delatores sobre um fato em si mesmo induvidoso, 

isto é, a própria existência das vendas, nessa parte inexistindo qualquer alegação de 

prática criminosa; (iv) Tais documentos, porém, não servem para confirmar o fato 

delatado no ponto crucial da presente imputação, que é a existência do alegado 

"superfaturamento" das reses; (v) quanto a isso, a palavra dos delatores ficou sozinha, e, 

assim, nada prova de per se, inclusive porque o tal "superfaturamento" foi negado pelos 

corréus delatados, representantes da empresa vendedora, havendo tão somente um 

relatório de pesquisa elaborado pelo próprio MPF, o que o torna inválido como meio de 

prova; (vi) apesar de RICARDO JR. e TÂNIA terem fornecido os números de telefones 

que teriam usado para "contatar" o defendente, e de constarem da investigação vários 

números de telefones do defendente, o MPF não provou nenhuma comunicação entre 

qualquer deles em datas próximas às supostas "reuniões" e "visitas" dos delatores, muito 

embora TÂNIA tenha dito que sempre telefonava ao defendente antes de cada "ida" sua, 

o que, segundo ela, ocorreu no mínimo cinco vezes; (vii) os depoimentos das 

testemunhas compromissadas e não contraditadas, que refutaram e infirmaram as 

declarações dos colaboradores sobre o ora acusado; (viii) inexistência de prova de 

origem “ilícita” dos recursos usados pela zi blue na compra de gado; (ix) os delatores 

nunca disseram que os recursos da ZIBLUE provinham da CARIOCA, assim como 

nunca disseram que tais recursos fossem provenientes de ilicitudes praticadas em obras 

públicas, e, muito menos, que a compra das reses visava a "lavar" o dinheiro nela 
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empregado; (x) o eventual recebimento de recursos ilícitos pela CARIOCA e/ou pelos 

seus acionistas, mesmo que estes últimos sejam também acionistas da própria ZIBLUE, 

não importou em automática "transferência" daqueles valores à ZIBLUE, cuja 

personalidade jurídica, capital e patrimônio são legalmente distintos dos seus sócios, 

acionistas, controladoras, controladas e coligadas; (xi) a presunção do MPF, in casu, cai 

por terra diante da prova produzida pelo defendente por meio do relatório sobre a ZI-

BLUE, produzido por renomada consultoria internacional a partir de dados divulgados 

pela própria ZI BLUE e 

constantes de publicações oficiais (v. fls. 601/610); (xii) ao dizer que os valores obtidos 

com o sobrepreço do gado se destinariam ao pagamento de propinas, a denúncia 

descreve uma ação que tem a ver com o destino do dinheiro e não com a sua origem, 

assim invertendo-se o próprio sentido da suposta conduta punível, o que afasta, prima 

facie, a 

caracterização do suposto crime de "lavagem" daqueles valores; (xiii) Ainda que assim 

não fosse, é certo que da instrução criminal também não resultou qualquer prova de que 

o defendente teria consciência, sequer, da existência dos delitos que o MPF apontou 

como "antecedentes" e, menos ainda, da procedência criminosa dos valores cuja 

"entrega" a ele se atribuiu, sem o que a fattispecie da "lavagem" não se integra; (xiv) o 

relatório do COAF sobre saques em espécie das contas bancárias da AGROBILARA 

entre 01/01/2000 e 30/06/2017 (v. fls. 3.162/3.205 destes autos) demonstra que em todo 

o período das "devoluções" supostamente recebidas por TANIA houve um único saque 

em espécie (de R$ 169.424,00), atribuído à corré ANA CLAUDIA ANDRADE 

JACCOUB, em 19/09/2012 (v. fls. 3.195 destes autos), e nenhum outro. Ora, se todo o 

valor pago pela ZIBLUE ingressou no caixa da AGROBILARA, e se não houve 

nenhum outro saque em espécie de contas da mesma AGROBILARA em todo o período 

no qual as supostas "devoluções" de recursos teriam ocorrido, então de onde teria saído 

o dinheiro necessário para que tais "devoluções" fossem realizadas?; (xv) a informação 

negativa do COAF quanto a saques de dinheiro em espécie pela AGROBILARA, 

somada à total ausência de esclarecimento sobre a origem dos recursos que o 

colaborador disse ter "recebido", evidencia uma dupla falta de prova, tanto para 
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corroborar a delação, quanto para demonstrar a veracidade do fato nela referido; (xvi) o 

relatório de pesquisa 2691/2017, citado pelo MPF, mostra que a "offshore" panamenha 

"Olympia Transnational Holding Corp." integrou o quadro societário da "OTH 

Empreendimentos e Participações Ltda.", da qual o defendente nunca participou, e NÃO 

da "OTH Comércio e Empreendimentos S.A.", da qual ele foi sócio e diretor; (xvii) é 

inverídica a declaração de RICARDO, de que TÂNIA teria recebido recursos do 

defendente até o início da operação Lava-Jato, em março de 2014, pois o local das 

supostas "entregas" já fora fechado quase um ano antes (v. fls. 3.646); (xviii) é 

inverídica a declaração de RICARDO, de que o defendente lhe fora apresentado por 

JORGE PICCIANI, porque o conhecimento entre RICARDO e o defendente datava dos 

anos 1990, como provou o depoimento da testemunha RICARDO 

SOARES TENÓRIO (v. gravação - assentada de 01/08/2018); (xix) é inverídica a 

declaração de RICARDO, de que TÂNIA teria recebido recursos do defendente até o 

início da operação Lava-Jato, em março de 2014, pois o local das supostas "entregas" já 

fora fechado quase um ano antes (v. fls. 3.646). 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ANDREA CARDOSO às fls. 

4616/4681, com juntada de documentos às fls.4682/4700, em que pugna pela absolvição 

das imputações pelos crimes de corrupção passiva, bem como pela absolvição pelo 

delito de organização criminosa, preliminarmente pela irretroatividade da lei penal e, no 

mérito, pela atipicidade da conduta imputada ou pela falta de provas a sustentar um 

decreto condenatório. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) A testemunha de defesa 

Maria Raquel, arrolada pela defesa de Andreia Cardoso corroborou o que foi dito por 

ela, no sentido de que toda e qualquer correspondência, encomenda ou pacote que 

tivesse como destinatário o deputado Paulo Melo era proibido mexer e a ordem era 

deixar na mesa do parlamentar; (ii) a perícia contábil anexada às presentes alegações 

demonstra que a evolução patrimonial entre os anos de 2010 e 2016 (que não foi muita), 

decorreu dos vencimentos da Defendente, provenientes do período que trabalhou na 

ALERJ; (iii) em relação ao Fato 02, em que a acusação imputa a Andrea o delito de 

corrupção passiva por ter recebido em 5 ocasiões vantagens ilícitas para o deputado 
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Paulo Melo advindas da Odebrecht, não foram produzidas provas suficientes que 

revelem a participação da acusada; (iv) os 2 primeiros pagamentos destacados na tabela 

do sistema drousys foram doações oficiais de campanha, tendo a acusada atendido um 

pedido de Paulo Melo para emissão de recibo eleitoral; houve apenas uma troca de 

email entre a acusada e Benedicto Junior, ao contrário do que diz o MF e; o próprio 

Benedicto ao ser ouvido perante V.Exa., afirmou que não conhece Andreia e que ela 

não participou da negociação de valores, apenas pediu os dados para emissão do recibo 

eleitoral; (v) sobre os dois pagamentos seguintes também não há provas de sua 

ocorrência, apenas inconsistências na narrativa ministerial, como por exemplo no ponto 

em que não esclarece quando o sistema drousys começou a ser utilizado, já que Edimar 

afirma que começou a usar o sistema em 2014 e os pagamentos teriam sido feitos em 

2012, não havendo qualquer elemento de corroboração para essas duas entregas 

específicas; (vi) restariam apenas os supostos quarto e quinto pagamentos, que teriam 

ocorrido em 12.09.2014 e 30.09.2014. O primeiro deles, no valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), os 2 (dois) executivos da Odebrecht ouvidos em Juízo negaram a 

contabilidade desses valores em favor de Paulo Melo, ou seja, um recebível que não 

existiu. Leandro Azevedo também admitiu que desconhecia a referida ordem de 

pagamento; (vii) Restaria apenas o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), constante do sistema Drousys no dia 30.09.2014. Ou seja, partindo-se da 

premissa de que esse pagamento realmente existiu, o que não é verdade, como Álvaro 

Novis, ao explicar a forma de liquidação dos valores da Odebrecht, pode dizer que no 

começo havia entrega em um hotel no Flamengo e depois os pagamentos foram feitos 

em um escritório no centro da cidade?; (viii) é incontroverso que a ocorrência do núcleo 

essencial do tipo do delito de corrupção passiva está exclusivamente sustentada nas 

palavras dos colaboradores; (ix) o Ministério Público Federal atribui notório destaque à 

menção ao nome de Andreia em uma única troca de e-mails, no qual o domínio tanto de 

remetente como de destinatário faz referência ao “@Drousys” da Odebrecht, vinculado 

a uma entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no dia 12.09.2014, fato 

desmistificado pelo 2 (dois) executivos da Odebrecht que firmaram acordo de delação 

premiada; (x) O sistema Drousys (Odebrecht) e as anotações da planilha apresentada 
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por Álvaro Novis já estariam na fase de mero exaurimento da solicitação pretérita da 

vantagem e também não serviriam, isoladamente, como elemento de corroboração 

idôneo para validar uma condenação; (xi) o crime de corrupção passiva é próprio, pois o 

tipo somente pode ser realizado pelo titular ou exercente do cargo ou função objeto da 

compra e venda. A Defendente não possuía essa condição, não poderia ela praticar ato 

de ofício inerente ao cargo de deputado estadual, mas, tão somente, trabalhava no 

gabinete do parlamentar objeto da acusação; (xii) O recebimento ou não da vantagem é 

indiferente, a prática ou não do ato pelo agente público é irrelevante, o crime estará 

consumado, prescindindo-se a entrega efetiva da vantagem; (xiii) em relação ao Fato 05, 

a acusação para confirmar a participação da acusada na conduta, a acusação copia 

um extrato de chamadas entre Andreia Cardoso e Marcio Amaral (funcionário da 

Hoya). Entretanto, um olhar mais atento ao documento é suficiente para constatar que se 

tratam de 4 (quatro) ligações em duas datas: 18.12.2015 (13h43min e 15h20min) (de 

Marcio para Andreia), 21.01.2016 (09h41min e 09h59min) (de Andreia para Marcio), 

ou seja, em período posterior aos fatos narrados; (xiv) as planilhas entregues por Álvaro 

Novis e utilizadas no corpo da denúncia e do arrazoado final acusatório são totalmente 

duvidosas, para dizer o mínimo; (xv) as ligações telefônicas entre Andrea e Marcio 

Amaral anexadas aos autos pelo MPF se deram em período diverso dos fatos descritos 

na denúncia. Além disso, a partir do confronto com as planilhas de Álvaro Novis, 

verifica-se que a última suposta entrega de 2014 ocorreu em 28.10.2014, mais de 40 

(quarenta) dias antes da ligação e a primeira suposta entrega de 2015 ocorreu no dia 15 

de janeiro, mais de 30 (trinta) dias após a ligação; (xvi) Dessa forma, não há como 

relacionar as duas ligações a suposto acordo para recebimento de dinheiro em favor do 

deputado Paulo Melo. Cumpre ressaltar que Marcio não prestou um depoimento que 

seja nos autos da investigação ou da ação penal, não podendo o Ministério Público se 

valer de interpretações tendenciosas e achismos para legitimar um elemento de 

corroboração em desfavor da Defendente; (xvii) em relação ao fato 09, deve a acusada 

ser absolvida por ser a conduta atípica, em razão da temporalidade, devendo ser 

aplicado o princípio da irretroatividade da lei penal, tendo em vista que a consumação 

do delito teria se dado em momento anterior à entrada em vigor da Lei 12850/2013; 
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(xviii) Paulo Melo em seu interrogatório deixou claro as funções que Andreia exercia 

em seu gabinete e que ela era uma secretária, assim como a testemunha de defesa Maria 

Raquel. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de FABIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO às fls. 4701/4759, com juntada de documentos às fls. 4760/5051, em 

que pugna pela absolvição das imputações pelos crimes de corrupção passiva, bem 

como pela absolvição pelo delito de organização criminosa, preliminarmente pela 

irretroatividade da lei penal e, no mérito, pela atipicidade da conduta imputada ou pela 

falta de provas a sustentar um decreto condenatório. Para tanto, sustenta, em síntese, 

que (i) em relação ao fato 02, Seu nome aparece uma única vez em um e-mail do 

sistema Drousys da Odebrecht como destinatário de uma suposta entrega que, 

posteriormente, foi desmentida pelos 2 (dois) executivos da empresa, em colaboração 

premiada; (ii) a testemunha de defesa Maria Raquel, arrolada pela defesa de Fabio 

Cardoso corroborou o que foi dito por ele, no sentido de que toda e qualquer 

correspondência, encomenda ou pacote que tivesse como destinatário o deputado Paulo 

Melo era proibido mexer e a ordem era deixar na mesa do parlamentar; (iii)  a perícia 

contábil anexada às presentes alegações demonstra que a evolução patrimonial entre os 

anos de 2010 e 2016 (que não foi muita), decorreu dos vencimentos da Defendente, 

provenientes do período que trabalhou na ALERJ; (iv) em relação ao Fato 02, em que a 

acusação imputa a Andrea o delito de corrupção passiva por ter recebido em 5 ocasiões 

vantagens ilícitas para o deputado Paulo Melo advindas da Odebrecht, não foram 

produzidas provas suficientes que revelem a participação da acusada; (v) Tanto na 

denúncia como nas alegações finais do Ministério Público não há descrição, mínima que 

seja, tampouco elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal que 

vinculem Fabio Cardoso aos 5 (cinco) pagamentos que o incorreriam no crime de 

corrupção passiva; (vi) Imputar 5 (cinco) vezes o crime de corrupção passiva para Fabio 

e Andreia é um nítido atestado de que a acusação não foi capaz de individualizar a 

conduta de cada um deles no momento de propor a ação penal e ao longo da instrução; 

(vii) Há inépcia da denúncia em toda a sua extensão e, ao final da instrução, ausência de 
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prova da participação de Fabio Cardoso nos fatos envolvendo a Odebrecht; (viii) a única 

prova concreta que foi produzida sobre a vinculação do Defendente aos fatos 

envolvendo a Odebrecht foi justamente favorável a ele. No único e-mail colacionado no 

corpo da acusação, os 2 (dois) colaboradores da Odebrecht desconheciam e atestaram a 

inexistência daquele suposto pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em 

favor de Paulo Melo no endereço da Rua do Carmo nº 6, sala 1107; (ix) é incontroverso 

que a ocorrência do núcleo essencial do tipo do delito de corrupção passiva está 

exclusivamente sustentada nas palavras dos colaboradores; (x) o Ministério Público 

Federal atribui notório destaque à menção ao nome de Fabio em um e-mail trocado 

entre remetente e destinatário que possuíam o domínio “@Drousys”, vinculado a uma 

entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no dia 12.09.2014, fato desmistificado 

pelo 2 (dois) executivos da Odebrecht que firmaram acordo de delação premiada; (xi) O 

sistema Drousys (Odebrecht) e as anotações da planilha apresentada por Álvaro Novis 

já estariam na fase de mero exaurimento da solicitação pretérita da vantagem e também 

não serviriam, isoladamente, como elemento de corroboração idôneo para validar uma 

condenação; (xii) o crime de corrupção passiva é próprio, pois o tipo somente pode ser 

realizado pelo titular ou exercente do cargo ou função objeto da compra e venda. O 

Defendente não possuía essa condição, não poderia ela praticar ato de ofício inerente ao 

cargo de deputado estadual, mas, tão somente, trabalhava no gabinete do parlamentar 

objeto da acusação; (xiii) O recebimento ou não da vantagem é indiferente, a prática ou 

não do ato pelo agente público é irrelevante, o crime estará consumado, prescindindo-se 

a entrega efetiva da vantagem; (xiv) em relação ao Fato 05, a acusação para confirmar a 

participação do acusado na conduta, a acusação ‘copiou e colou’ aquele e-mail 

relacionado ao pagamento de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) que teria ocorrido no 

dia 12.09.2014, mas foi desmentido pelos 2 (dois) executivos da Odebrecht. Ou seja, 

utilizou-se o órgão de acusação de mensagem eletrônica do capítulo anterior, que sequer 

guarda relação com o tema ‘Fetranspor’ para concluir suas equivocadas premissas; (xv) 

as planilhas entregues por Álvaro Novis e utilizadas no corpo da denúncia e do 

arrazoado final acusatório são totalmente duvidosas; (xvi) o órgão de acusação 

menciona que Fabio Cardoso aparece como doador de Paulo Melo nas eleições de 2006, 
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no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nas eleições de 2014, no valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Além disso, afirma que o Defendente depositou R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) em sua conta no dia 30.11.2012; (xvii) Sobre o depósito 

de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Fabio Cardoso é categórico ao esclarecer em 

Juízo que a quantia creditada há quase 6 (seis) anos, em verdade, tratavase de um 

empréstimo contraído com o Sr. Paulo Machado, advogado e empresário, relação na 

qual Fabio é padrinho de uma de suas filhas, Maria Clara. O advogado e empresário 

Paulo Machado foi arrolado como testemunha de defesa de Fábio Cardoso e também 

esclareceu as circunstâncias do empréstimo; (xviii) Inclusive, a presente defesa técnica 

anexa às alegações finais a cópia do contrato de mútuo celebrado entre ambos. 

Ademais, para que não pairem dúvidas sobre a licitude do acordo, Fabio Cardoso 

utilizou o valor para adquirir 5 (cinco) boxes de garagem (vagas). A título de 

elucidação, os boxes nº 1606 e 708 foram comprados no dia 03.12.2012 e os boxes nº 

1615, 1715 e 1815 foram adquiridos em 19.12.2012; (xix) no parecer técnicocontábil 

acostado às presentes alegações finais, a perita responsável pela confecção do 

documento explicou que no período compreendido a movimentação bancária do 

Defendente foi totalmente compatível com a contração do empréstimo e a posterior 

destinação do valor recebido pelo Sr. Paulo Machado; (xix) o Ministério Público 

Federal anexou aos autos duas ligações de Fabio Cardoso para a Hoya Corretora, 

respectivamente, nos dias 11.09.2013 e 13.09.2013, a fim de demonstrar eventual ajuste 

para recebimento de valores indevidos em favor do deputado Paulo Melo. Entretanto, 

olvidou-se o órgão de acusação de se atentar para a própria planilha de seu colaborador, 

anexada no corpo da denúncia às fls. 87. Se tivesse o cuidado de examiná-la, veria que 

não houve qualquer entrega em data próxima aos dias 11.09.2013 e 13.09.2013. De 

acordo com o material da própria acusação, teria ocorrido uma entrega no dia 

22.08.2013 e a seguinte no dia 25.09.2013. Dessa forma, não há como relacionar as 

duas ligações a suposto acordo para recebimento de dinheiro em favor do deputado 

Paulo Melo. Cumpre ressaltar que Marcio não prestou um depoimento que seja nos 

autos da investigação ou da ação penal; (xx) Edimar Dantas consignou que sequer 

conhecia Fabio; (xxi) A fantasia em supor que Fabio Cardoso detinha conhecimento de 
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que o deputado Paulo Melo era beneficiário de quantias advindas da Fetranspor esbarra 

em uma questão simples. A acusação não foi capaz de mostrar como teria ocorrido 

eventual ajuste e não trouxe qualquer prova da ciência entre os dois personagens (Fabio 

Cardoso e Paulo Melo) que permitisse a comunicação da condição pessoal de 

funcionário público de Paulo Melo ao Defendente, nos termos do artigo 30 do Código 

Penal; (xxii) em relação ao fato 09, deve o acusado ser absolvido por ser a conduta 

atípica, em razão da temporalidade, devendo ser aplicado o princípio da irretroatividade 

da lei penal, tendo em vista que a consumação do delito teria se dado em momento 

anterior à entrada em vigor da Lei 12850/2013; (xxiii) em relação ao numerário em 

espécie, é plenamente justificável a existência da referida quantia na residência do 

Defendente se analisarmos os seus extratos bancários do Itaú e da Caixa Econômica 

Federal. Ele tinha o hábito de deixar quantias em casa, pois também recebia dinheiro em 

espécie fruto das diárias do táxi de que é proprietário; (xxiv) As planilhas em anexo, 

ratificados pelo relatório pericial contábil, justificando os valores, também podem ser 

espelhadas com as instituições financeiras: (i) Banco Itaú, agência nº 6245, conta 

corrente nº 05689-7, e (ii) Caixa Econômica Federal, agência nº 0198, conta corrente nº 

01139524-9, op. 013; (xxiv) Ademais, o Defendente declarou a existência da quantia 

em sua residência no imposto de renda de 2018; (xxv) Noutro giro, os ditos ‘talonários 

de cheques’ que foram apreendidos nada mais passam do que 3 (três) folhas de cheque 

da empresa Mauá Agropecuária, esquecidos pelo deputado Paulo Melo com o 

Defendente, assim como o cartão mencionado pelo Ministério Público. Ademais, O 

último cheque daquela pessoa jurídica havia sido apresentado no mês de abril de 2017, 

ou seja, 7 (sete) meses antes da deflagração da operação ‘Cadeia Velha’. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de CARLOS CÉSAR DA 

COSTA PEREIRA às fls. 5052/5168, com juntada de documentos às fls. 5169/5722, em 

que pugna por sua absolvição. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) os fatos 

apontados em desfavor do ora requerente consistiam em mera repetição dos exatos 

termos enunciados pelo colaborador Marcelo Traça que não possuíam lastro em nenhum 

elemento de corroboração; (ii) houve má fé processual do MPF, tendo em vista a 
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ocultação de documentos que interessam à defesa dos acusados, inclusive se valendo da 

instauração de procedimentos secretos (Registro Especial nº 003/2018-11 – nova oitiva 

do colaborador Marcelo Traça - e as peças de informação nºs 006/2017 e 007/2017 da 

Polícia federal juntada pelo Mp na fase de diligências); (iii) os depoimentos das 

testemunhas de acusação e defesa, bem como dos corréus, com exceção de Marcelo 

Traça, convergem com a versão do requerente acerca dos fatos; (iv) a instrução criminal 

evidenciou a licitude das empresas, cujos quadros sociais o acusado compõe, sobretudo 

Tamoio e Coromandel, o qu fez perder força a tese ministerial acerca das relações 

societárias existentes entre o ora acusado, Jorge Luiz e Jorge Picciani; (v) as declarações 

de Marcelo Traça (seja na colaboração premiada, no procedimento denominado 

Registro Especial nº 003/2018-11 e em sede de interrogatório na presente ação penal), 

apresenta contradições, sobretudo quando dizem respeito ao local de entrega ao 

Requerente dos supostos valores direcionados a Jorge Picciani, e há provas que vão de 

encontro a sua versão dos fatos (peças de informação 006/2017 e 007/2017 que revelam 

uma única entrada de veículo relacionado a Marcelo Traça no condomínio do 

Requerente, ao contrário das sete vezes informadas por Traça, relatório de informação 

029/2017 – análise dos registros de geoposicionamento, do aplicativo aze do celular de 

Traça); (vi) da nulidade da instrução processual, por violação ao artigo 5º, inciso LV, da 

CR/88 e ao artigo 8.2c da Convenção Americana de Direitos Humanos, na forma do 

artigo 564, IV, do CPP, diante da sonegação, no decorrer da instrução criminal, de 

elementos probatórios por parte da acusação, o que causou prejuízo ao acusado; (vii) do 

cerceamento do direito de defesa em razão da impossibilidade de realizar perguntas a 

testemunhas de três corréus processados em segunda instância, consoante o artigo 5º, 

LV, da CR/88, pelo que requer a reinquirição das testemunhas ouvidas pelo E. TRF da 

2ª Região, na presença da defesa do ora requerente; (viii) a prova obtida a partir do 

aplicativo aze demonstrou que o colaborador Traça só esteve no “posto BR Golden 

Green”, um dos supostos locais de entrega dos valores ao requerente, em abril de 2017, 

quando tais entregas já teriam se encerrado; (ix) da atipicidade do delito de corrupção 

passiva, pois a conduta imputada ao requerente (recebimento da vantagem indevida, por 

parte do requerente, em nome do deputado) consiste em mero exaurimento do delito; (x) 
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Marcelo Traça confirma que o ora acusado não participou de nenhuma reunião em que 

solicitado o pagamento de vantagem indevida; (xi) a corrupção passiva, na modalidade 

solicitar, possui natureza formal; (xii) trata-se de crime único, mesmo tendo havido 

solicitação e posteriores recebimentos de vantagem indevida, devido à natureza formal 

dessa modalidade criminosa; (xii) não estão presentes os elementos necessários à 

caracterização de organização criminosa, dentre eles, a existência de um fim específico 

de agir, a demonstração do vínculo associativo do requerente com a pretensa 

organização criminosa; (xiii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (xiv) a 

inaplicabilidade da agravante prevista no artigo 2º, § 3º, da Lei 12850/13, uma vez que 

não restou demonstrado nenhum papel de comando do ora acusado na organização 

criminosa; (xv) inaplicabilidade da majorante prevista no artigo 2º, §4º, II, da Lei 

12.850/13, sob pena de bis in idem, tendo em vista a imputação do crime de corrupção 

passiva em que foi aplicada a regra do art. 30 do CP, segundo a qual deve se estender a 

condição de funcionário público ao particular; (xvi) a inaplicabilidade da majorante 

prevista no artigo 317, § 1º, do CP, uma vez que não foram apontados quais atos de 

ofício teriam sido maculados;(xvii) a diminuição da pena pela participação de menor 

importância, nos termos do art. 29, caput, do CP, tendo em vista que a pretensa entrega 

de valores ao requerente teria se inciado em janeiro de 2017 e perdurado por apenas três 

meses, até março daquele ano, dentre o longo período no qual a suposta organização 

criminosa esteve ativa. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de ANA CLAUDIA SANTOS 

ANDRADE, às fls. 5723/5746, om juntada de documentos às fls. 5747/5827, em que 

pugna pela sua absolvição nos termos dos incisos do art. 386 do Código de Processo 

Penal, seja por prova de sua inocência, seja por ausência de prova de sua culpabilidade, 

seja, em último caso, por in dubio pro reo. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) a 

acusação de pertinência à organização criminosa consiste no içamento de três pilares: (i) 

a troca de e-mails com Jorge Luiz Ribeiro, (ii) a suposta participação da Defendente na 

empresa COPA PROMOÇÕES, da qual a AGROBILARA é sócia, (iii) e o saque de R$ 

169.424,00 (cem e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) apontado 
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pelo COAF. No entanto, com o interrogatório e as demais provas produzidas ao longo 

da instrução processual, inclusive a ausência de prova de fato delituoso praticado por 

Ana Cláudia, foi possível assistir os três pilares da acusação desmoronar; (ii) A 

testemunha arrolada pela defesa, Julio Cesar Duarte Carneiro, também funcionário da 

AGROBILARA, conta que Ana Claudia era responsável pelo pagamento das despesas 

da empresa, cargo que, após o afastamento da Defendente, fora ocupado pelo próprio 

declarante; (iii) o próprio denunciado, Jorge Luiz Ribeiro, esclareceu que Ana Cláudia 

não possuía poder de gestão na empresa; (iv) empresa COPA PROMOÇÕES E 

EVENTOS Ltda. já está com o seu CNPJ baixado na Receita Federal desde 08.03.2016, 

conforme verifica-se às fls. 4580/4581 dos autos. Além disso, a partir da leitura dos 

documentos relacionados à empresa, pode-se afirmar que a Defendente nunca ostentou a 

condição de sócia da empresa COPA PROMOÇÕES E EVENTOS Ltda; (v) no que diz 

respeito ao suposto “saque” realizado no valor de R$ 169.424,00 da conta da Agrobilara 

no dia 19.09.2012, a Defendente comprovou no requerimento de liberdade apresentado 

junto a este Juízo o motivo dos pagamentos e a destinação do referido valor. Constata-se 

que, no dia 19.09.2012, Ana Claudia realizou pagamentos de contas na agência nº 2435, 

com o cheque nº 1679, cujo valor era de R$ 169.424,00. O relatório de pagamentos 

efetuados é bem claro ao detalhar todos os débitos que deveriam ser quitados naquela 

data, comprovando-se com cópia de todos os boletos pagos; (vi) conjuntura processual é 

ainda mais grave se levarmos em consideração que os apontamentos da acusação à 

Defendente datam de período em que sequer a Lei nº 12.850/2013 (organização 

criminosa) estava em vigor. 

 

Alegações apresentadas pela defesa de FELIPE CARNEIRO MONTEIRO 

PICCIANI às fls. 5828/5922, com documentos juntados às fls. 5923/5954, em que 

pugna pela absolvição das acusações contidas nos “Fatos 7, 8 e 9”, com fulcro nos 

incisos do art. 386 do Código de Processo Penal, (i) seja pela existência de prova da não 

participação do Defendente nos fatos delituosos narrados, (ii) seja pela de satisfação do 

standard probatório, (iii) seja pela atipicidade objetiva ou subjetiva de suas condutas, 

(iv) seja, em último caso, por in dubio pro reo. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) 
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no que tange ao Fato 07, das acusações contidas nos “Fatos 7, 8 e 9”, com fulcro nos 

incisos do art. 386 do Código de Processo Penal, (i) seja pela existência de prova da não 

participação do Defendente nos fatos delituosos narrados, (ii) seja pela de satisfação do 

standard probatório, (iii) seja pela atipicidade objetiva ou subjetiva de suas condutas, 

(iv) seja, em último caso, por in dubio pro reo; (v) quanto ao fato 07 não se enxerga 

possibilidade de adequação típica, uma vez que não houve conversão de valores ilícitos 

em ativos lícitos; os recursos utilizados pela ZI BLUE não têm procedência delitiva; não 

houve intenção de lavar dinheiro e sim, por parte da Carioca Engenharia, de gerar caixa 

2; Felipe não participava de negociações e não poderia saber de qualquer ilicitude; 

impossível exigir que Felipe desconfiasse da ilicitude dos valores envolvidos. Assim , 

tanto do aspecto objetivo, quanto subjetivo, o fato 07 descreve conduta atípica; (vi) no 

que tange ao Fato 08, as declarações de Jonas Lopes são contraditórias, sobretudo se 

analisados em paralelo aos documentos juntados pela defesa e as declarações de Jorge 

Picciani; (vii) sobre as notas fiscais emitidas muito tempo depois da conclusão do 

negócio, Jorge Picciani afirmou que realizou uma auditoria na Agrobilara no final de 

2016, concluída em março de 2017, referente aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

e 2016; (viii) quanto ao fato 08, toda a tese acusatória se escora única e exclusivamente 

no depoimento do colaborador Jonas Lopes; (ix) no tocante ao perfil de Felipe Picciani, 

sobretudo quanto à sua participação na administração da AGROBILARA e da 

AGROCOPA, 7 (sete) testemunhas de defesa depuseram e, precisamente, desmentiram 

o colaborador, afirmando que ao Defendente não cabia tal atividade, e sim a Jorge 

Picciani; (x) Caracterizar os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro 

pelos MESMÍSSIMOS atos configura vedado bis in idem condenatório. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA 

às fls. 5955/6062, em que pugna (i) seja absolvido da imputação de corrupção ativa 

majorada, eis que não existem provas suficientes de que tenha concorrido para a 

infração penal e os fatos imputados não constituem crime sob o prisma da tipicidade, 

com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal; (ii) 

Alternativamente, que não seja aplicada a majorante do artigo 333, parágrafo único, do 
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Código Penal, uma vez que não foi demonstrada a prática de atos de ofício concretos, 

bem como se afaste o aumento de pena por continuação delitiva prevista no artigo 71 do 

mesmo diploma legal, eis que pagamentos de vantagem indevida caracterizariam mero 

exaurimento do crime de corrupção ativa; (iii) alternativamente, que não seja 

estabelecido pena de perdimento nem dever de reparação ao Sr. Lelis Teixeira. Para 

tanto, sustenta, em síntese (i) cerceamento de defesa em razão da alternatividade das 

imputações dirigidas ao ora acusado, sendo certo que uma mesma conduta 

(movimentação de 1 milhão de reais) serviu de base para três denúncias (autos nºs 

0505914-23.2017.4.02.5101, 0505915-08.2017.4.02.5101 e a da presente ação penal); 

(ii) evidente que a situação revela clara imputação alternativa, pois o MPF pretende a 

condenação do ora Sr. Lelis Teixeira i) ou pela conduta de ter aportado no dia 10/06/14 

a quantia de R$ 1.000.000,00 para custear o pagamento de propinas para agentes 

públicos, dos quais parte foi utilizada para o pagamento de JORGE PICCIANI, PAULO 

MELO e EDSON ALBERTASSI; ii) ou pela conduta de ter aportado no mesmo dia este 

mesmo valor, ou seja, a quantia de R$ 1.000.000,00 para custear o pagamento de 

propinas para agentes públicos, dos quais parte foi utilizada para o pagamento de 

SÉRGIO CABRAL; iii) ou ainda pela conduta de ter aportado no mesmo dia, o mesmo 

valor “arrecadado” com a quantia de R$ 1.000.000,00 para custear o pagamento de 

propinas para agentes públicos, dos quais parte, também, foi utilizada para o pagamento 

de ROGÉRIO ONOFRE; (iii) Essa técnica de acusação é evidentemente inadmissível 

no ordenamento brasileiro, já que “o exercício da ampla defesa ficaria impossibilitado, 

por falta de certeza quanto ao fato sobre o qual o acusado deverá se defender”; (iv) em 

relação ao Fato 03, LELIS TEIXEIRA É CITADO NA DENUNCIA, MAS O MPF 

NÃO LOGRA APONTAR QUALQUER FATO OU PROVA QUE O INCRIMINE, 

EXATAMENTE POR NÃO HAVER MOTIVOS, ATOS OU SEQUER CITAÇÕES 

QUE O RELACIONE COM OS FATOS ATRIBUÍDOS; (v) Se o dinheiro era 

arrecadado nas garagens das empresas e Lélis não tinha empresas de ônibus, ou seja não 

era empresário, por consequência, NÃO participava da lavagem de dinheiro ou desta 

organização criminosa que funcionava à margem das atividade oficiais da Fetranspor; 

(vi) Quanto ao FATO 03 da Denuncia do MPF fica provado pela confissão de Marcelo 
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Traça de que ele e Jose Carlos Lavouras era os ofereciam e pagavam a Picciani como 

contrapartida pela prática de atos de ofício. Não bastasse a confissão em Juízo de 

Marcelo Traça, tudo foi corroborado pelos Termos de Colaboração de Álvaro Novis e 

Edimar Dantas e o depoimento em Juízo de Jacob Barata Filho; (v) Como nunca foi 

empresário de ônibus, Lelis jamais contribuiu para o caixa 2 da FETRANSPOR ou teve 

conta em empresas de transporte de valores. No Anexo 1 da colaboração de Álvaro 

Novis, ele afirma “que pequena parte da conta era utilizada para o dia-a-dia dos 

diretores da FETRANSPOR para pagamento de bônus”. Assim, a movimentação de R$ 

1 milhão de reais questionada pelo Ministério Público não é uma contribuição para o 

pagamento de propina. Trata-se de um registro contábil em que se consigna o reingresso 

desses valores à conta de origem, a título de bonificação; (vi) em relação ao Fato 04, 

assume-se, em atenção à eventualidade da defesa, que a inclusão do Sr. Lelis Teixeira 

neste fato teria decorrido da premissa equivocada de que ele teria “esfriado” e 

disponibilizado valores para pagamento de propina e, assim, teria agido na qualidade de 

coautor; (vii) o Sr. Lelis Teixeira não contribuía financeiramente com o apontado caixa 

2, pois não era empresário de ônibus e, portanto, não tinha meios para operacionalizar o 

“esfriamento” e disponibilização de valores, tampouco motivos para receber 

contrapartidas. Precisamente, não se pode perder de vista, antes de tudo, que o Sr. Lelis 

Teixeira não é nem nunca foi proprietário de empresa de transporte. Sua atuação, 

eminentemente técnica, dizia respeito à gestão administrativa de interconexão dos 

modais de transporte no Rio de Janeiro. O Sr. Lelis Teixeira não tinha nenhum interesse 

econômico em eventuais benefícios que as empresas do setor pudessem ter a partir de 

atos do poder executivo; (viii) em relação ao Fato 05, mais uma vez não há indicação de 

conduta praticada pelo Sr. Lelis Teixeira, o que demonstra que a acusação não se 

relaciona a ele. Além disso, os relacionamentos políticos oficiais e extraoficiais eram 

tratados pelo presidente do Conselho, José Carlos Lavouras, como corroboraram os já 

vistos depoimentos de Marcelo Traça e Álvaro Novis.; (ix) não se aplica ao caso o 

instituto da cegueira deliberada, uma vez que o fato de não poder fazer algo contra 

determinada situação não significa dizer que se trata de desconhecimento ou omissão 

deliberada; (x) constata-se que não se comprovou a materialidade do fato 06 imputado, 
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qual seja, que o Sr. Lelis Teixeira tenha disponibilizado valores para serem 

posteriormente oferecidos a agentes públicos indevidamente; (xi) caracterizada a 

atipicidade objetiva, uma vez que o Sr. Lelis Teixeira não ofereceu nem prometeu 

vantagem, não foi comprovado ato de ofício diretamente relacionado (ausência de nexo 

causal), além de estar-se imputando pagamentos a pessoa que não ostentava qualidade 

de funcionário público, bem como são indicados atos de ofício pretéritos à suposta ação 

do Sr. Lelis Teixeira; (xii) não foram provados atos de ofício específicos, de 

competência dos deputados estaduais denunciados, que guardem liame de causalidade 

com vantagem supostamente oferecida pelo Sr. Lelis Teixeira; (xii) o órgão ministerial 

imputa o pagamento de propina a Jorge Picciani de 2011 a 2014, período em que sequer 

exercia função pública: ausência de lesão ao bem jurídico. O tipo penal imputado exige, 

expressamente, que a vantagem indevida seja oferecida a funcionário público. À míngua 

desta qualidade especial do sujeito passivo, torna-se objetivamente atípica a conduta 

imputada no que se refere a supostos pagamentos de propina a Jorge Picciani no período 

de 2011 a 2014; (xiii) as provas dos autos não comprovam concretamente a existência 

de um liame subjetivo entre o Sr. Lelis Teixeira e os demais denunciados, tampouco 

condutas relevantes dirigidas ao mesmo objetivo, reportando-se o órgão ministerial à 

afirmação retórica de que o Sr. Lelis Teixeira teria anuído com ações praticadas por 

terceiros; (xiv) ainda que o Sr. Lelis Teixeira tivesse anuído com os pagamentos, não se 

comprovou qual seria a sua intenção ao supostamente adotar este comportamento, 

especialmente porque, não sendo empresário de ônibus, não se pode inferir finalidade 

especial de agir no sentido de que houvesse prática ou omissão de ato de ofício. Nesse 

contexto, há clara insuficiência probatória no que se refere ao especial fim de agir 

imputado ao Sr. Lelis Teixeira; (xv) sendo deficiente a prova do dolo, quer pela falta de 

representação, quer pela falta de vontade, ou, ainda, ausente o especial elemento 

subjetivo do tipo, resulta a atipicidade da conduta ora imputada ao Sr. Lelis Teixeira; 

(xvi) inaplicabilidade da causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 333 do 

CP, pois embora o órgão ministerial tenha relacionado uma série de leis, projetos de lei, 

debates legislativos etc., indicando-os como atos de ofício praticados por corrupção, não 

estabeleceu nexo causal concreto entre a conduta supostamente praticada pelo Sr. Lelis 
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Teixeira e a respectiva prática de ato de ofício; (xvii) da não ocorrência de crime 

continuado. a denúncia afirma que o Sr. Lelis Teixeira teria feito um único aporte de um 

milhão de reais para abastecer um caixa paralelo destinado ao pagamento de propina a 

políticos, contudo, lhe imputa a prática de corrupção ativa por 34 vezes no fato 03 e por 

14 vezes no fato 04. Assim, os diversos pagamentos que teriam sido feitos a políticos, 

posteriormente ao longo dos anos, com os mesmos recursos do único aporte, 

representariam tão somente o exaurimento diferido ou parcelado do crime e não uma 

continuação delitiva. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de LEANDRO ANDRADE às fls. 

6063/6104, em que pugna (i) com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo 

Penal, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta do Requerido em relação ao 

delito descrito no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, bem como o 

reconhecimento de que os fatos imputados se adequam ao tipo penal descrito no artigo 

350 do Código Eleitoral; (ii) caso se entenda pela ocorrência de delito, pugna-se pela 

aplicação do perdão judicial previsto no artigo 4º, caput, da lei nº 12.850/2014, dada a 

robustez de sua colaboração premiada; (iii) requer-se a fixação da pena-base no seu 

mínimo legal, visto que não subsistem motivos para valoração negativa de qualquer das 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; (iv) pleiteia-se, ainda, pela 

aplicação dos termos do acordo de colaboração do Requerido, homologado pela Exma. 

Ministra Carmem Lúcia em 28.01.2017. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) as 

tratativas realizadas entre o parlamentar e o Requerido foram sempre centradas em 

contribuições de campanha eleitoral. Isto é, não só (i) o parlamentar, ao procurar o 

Requerido, deixou claro estar pedindo uma contribuição para a sua campanha de 

reeleição ao cargo de deputado estadual, como (ii) o Requerido, ao levar a questão a 

Benedicto Júnior, o fez enquanto pedido de contribuição de campanha eleitoral – 

inexistindo qualquer pleito formulado ao Sr. Paulo Melo; (ii) o Requerido promoveu o 

repasse de contribuição para campanha eleitoral por caixa 2, mas em momento nenhum 

participou do pagamento de propina ao então Deputado Paulo Melo, se é que tratativas 

de tal natureza ocorreram entre o parlamentar e a Odebrecht; (iii) a remessa ilícita de 
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valores realizada ao Sr. Paulo Melo não esteve condicionada a um pleito específico ou a 

um ato concreto; (iv) diferentemente do que fora inicialmente exposto pelo Parquet, o 

Requerido apenas participou de 01 (um) repasse de valores para a campanha eleitoral a 

deputado estadual de Paulo Melo, notadamente aquele efetivado em 29.09.2014, às 

vésperas da eleição daquele ano, na qual o Sr. Paulo Melo concorria a Deputado 

Estadual; (v) não há que se falar em pluralidade de atos de corrupção, mais 

precisamente em 05 (cinco) ocasiões, como mencionado na exordial acusatória, 

porquanto apenas um destes contou com o envolvimento do Requerido, estando este 

inserido no contexto de campanha política do parlamentar. Inclusive, o total 

descabimento das imputações relativas a 04 (quatro) dos pagamentos foi tacitamente 

reconhecida pelo D. MPF, ao pedir a condenação do Requerido no que diz respeito a 

apenas um fato delitivo em sede de alegações finais; (vi) indevidas são as imputações 

feitas ao Requerido no tocante às tratativas e pagamentos realizados em 17.09.2010, 

26.06.2012, 31.07.2012 e 12.09.2014; (vii) ausência de elementar típica prevista no 

delito do artigo 333 do Código Penal; (viii) a partir da análise da narrativa apresentada 

pelo Requerido em sede de colaboração – a qual foi devidamente corroborada por 

extensivo material probatório já acostado aos autos –, constata-se que, porquanto a 

remessa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ocorreu em período eleitoral 

e desvinculada a um pleito específico formulado pelo então parlamentar ou pelo 

Requerido, inexiste preenchimento da elementar atinente ao ato de ofício, descrito no 

tipo penal imputado; (ix) diferentemente do delito de corrupção passiva, o C. STJ 

compreende que a corrupção ativa exige, para a sua configuração, a prática de um ato 

que esteja na esfera do ofício do agente público, o qual não foi identificado no caso 

concreto, não se podendo falar em obras para a copa do mundo; (x) quanto ao aventado 

ato de ofício mencionado nas alegações finais do Parquet (fls. 84-87 da manifestação), a 

saber, mudanças no projeto de lei nº 153/2015, “que seriam pretendidas para os 

interesses do grupo”, não há qualquer indicativo de participação do Requerido em tal 

episódio; (xi) Frise-se, ainda, que, quando da promulgação desse ato, o Sr. Paulo Melo 

não sequer ocupava mais a Presidência da ALERJ, inexistindo qualquer perfunctório 

indicativo de como ele teria, em tese, contribuído para a aprovação dessa medida 
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legislativa; (xii) Da subsunção da conduta às elementares do delito do artigo 350 do 

Código Eleitoral; (xiii) a jurisprudência recentemente firmada pelo E. Supremo Tribunal 

Federal é uníssona em apontar que a omissão na prestação de contas configura “caixa 

dois eleitoral”, conduta que se amolda ao tipo legal do art. 350 do Código Eleitoral – e 

não ao crime de corrupção ativa; (xiv) dever de apresentar informações verídicas em 

documento atinente às contas da campanha eleitoral de 2014 era do Sr. Paulo Melo, 

somente sendo a ele imputável a omissão da não inclusão dos valores que lhe foram 

disponibilizados a pedido do Requerido; (xv) aplicação da atenuante da confissão e a 

não incidência da majorante do artigo 333, parágrafo único do CP. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de JORGE LUIZ RIBEIRO, às 

fls. 6105/6241, com juntada de documentos às fls. 6242/6480, em que pugna, 

preliminarmente, pela nulidade da ação penal (i) em razão da evidente contaminação 

dos depoimentos dos colaboradores da justiça, por vício de vontade, assim como em 

razão do unidivisibilidade do Ministério Público e da ausência de elementos de 

corroboração; (ii) em razão da incompetência absoluta da Justiça Federal para 

julgamento do feito, considerando a competência da Justiça Estadual; (iii) em razão da 

impropriedade do desmembramento do feito em relação ao crime de organização 

criminosa, haja vista o julgamento dos deputados que têm foro por prerrogativa de 

função perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No mérito, pugna (i) 

pela absolvição pelos crimes a ele imputados, a saber, aqueles previstos no artigo 317 

do Código de Processo Penal e no artigo 1º, caput da Lei 12.850/13; (ii) 

alternativamente, considerando que as supostas vantagens indevidas oriundas da 

Fetransport seriam pagamento de doação eleitoral, requer o desmembramento do feito 

quanto a este fato e remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Para tanto, sustenta, em 

síntese, que (i) as colaborações premiadas firmadas pelos delatores Benedicto Junior, 

Álvaro Novis, Edimar Dantas e Marcelo Traça, os quais citaram o Defendente em 

algumas oportunidades, não encontram arrimo em elementos sólidos de corroboração, 

mas apenas nas palavras dos próprios delatores e em planilhas elaboradas por eles 

mesmo, algumas até por seus advogados; (ii) reconhecida a flagrante violação à 
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voluntariedade exigida no artigo 4º, caput, da Lei 12.850/13, em razão da utilização do 

encarceramento cautelar como instrumento de coação às delações, roga-se o 

reconhecimento da nulidade da prova obtida em decorrência do comprometimento da 

fonte da prova; (iii) trata-se de competência da justiça estadual, uma vez que foram 

feitos pagamento de vantagens indevidas fim de que fosse beneficiada no âmbito 

estadual, com a aprovação de projetos de Lei ou com edição de atos benéficos. O MPF 

aduziu um único ato de ofício, supostamente praticado em benefício a Odebrecht. Trata-

se da edição da Lei 6.979/15, instituidora do “Tratamento Tributário Especial de ICMS 

com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais no Estado do Rio de Janeiro”. 

Ainda que se considere a participação dos defendentes na edição da referida norma, 

eventual prejuízo decorrente da aprovação da Lei seria suportado exclusivamente pelo 

Estado do Rio de Janeiro, eis que a norma trata do ICMS, que, como disposto na 

Constituição, é um imposto estadual; (iv) violação ao princípio da ampla defesa e do 

contraditório em razão da juntada aos autos pelo MPF de documentos após a fase de 

diligências, sendo que o MPF já tinha acesso a tais documentos anteriormente, como 

relatório de entrada no prédio do ora acusado e conversas telefônicas havidas na Hoya 

Corretora de Valores; (v) por isso pretende a defesa seja declarada a nulidade de toda a 

instrução criminal, e concedida nova oportunidade para apresentação de resposta à 

acusação, à luz de tal extensa documentação, facultando-se, inclusive, a formulação de 

novo rol de testemunhas, tudo a preservar o contraditório e a ampla defesa. 

Alternativamente, requer-se o desentranhamento de toda a documentação 

intempestivamente acostada aos autos pelo parquet, por ocasião da manifestação a 

respeito do artigo 402 do Código de Processo Penal; (vi) considerando que uma das 

imputações desferidas em desfavor do Defendente – e de outros, tais como os referidos 

Deputados Estaduais –, é de se associarem em Organização Criminosa estruturada, nos 

termos da Lei 12.850/13, constituiu-se impertinente ao ordenamento jurídico, como 

tecnicamente se verá, a decisão de desmembramento do feito, no que se atine à apuração 

do tipo de injusto em comento, uma vez que pode resultar em decisões conflitantes; (vii) 

em relação ao Fato 01, muito embora o delator tenha informado, por reiteradas vezes, 

não ter solicitado nenhuma contrapartida ao parlamentar, indica o parquet como único 
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ato de ofício praticado por Jorge Picciani, a aprovação do projeto de lei nº. 153/2015, 

que traduziu-se na Lei 6.979/15; (viii) Importa ressaltar, inclusive, que durante o 

interlúdio de 2011 a 2014, ou seja, a maior parte do alegado período de pagamento de 

propina, o Deputado Jorge Picciani sequer exercia cargo público; (ix) em se constatando 

que não houve qualquer contrapartida à Odebrecht, nem a demonstração mínima do 

recebimento dos valores, ou a solicitação, não há se falar em pagamento de propina; (x) 

inexiste sequer prova de corroboração quanto à solicitação de vantagem de qualquer 

ordem; (xi) o que existe é a declaração de Benedicto Junior afirmando que Jorge 

Picciani pediu dinheiro de campanha para ele (doação via caixa 2), o que não se 

subsume ao tipo de delitivo da corrupção passiva; (xii) em relação aos fatos 03 e 04, os 

únicos elementos dos autos são os depoimentos dos delatores, acompanhados de 

planilhas produzidas pelos próprios, com o fim de corroborar as afirmações. O mesmo 

se diga em relação ao Fato 05; (xiii) no que tange ao delito de organização criminosa, 

todas as transações postas sob suspeita pelo COAF e, destarte, pelo Ministério Público, 

são justificadas e razoáveis, dentro da realidade financeira do Defendente. Em 

corroboração, a auditoria independente leva a efeito nas contas do Defendente, já 

anexada aos autos e ora colacionada novamente, é indene de qualquer dúvida quanto aos 

referidos valores e evolução patrimonial do Jorge Luiz Ribeiro; (xiv) restou constatado 

nos autos que não há relação próxima com o Defendente, apenas profissional, em razão 

das atividades lícitas prestadas pela empresa BKR junto a alguns deles; (xv) Em 

manifesta inépcia da denúncia, o parquet deixa de demonstrar qual seria o vínculo 

subjetivo entre os supostos participantes da organização criminosa; (xvi) não havendo 

vantagem, resta verificada a atipicidade penal da conduta. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de BENEDICTO BARBOSA DA 

SILVA JÚNIOR, às fls. 6481/6564, em que pugna (i) sejam efetivamente utilizadas e 

valoradas todas as provas trazidas aos autos por sua defesa; (ii) que seja devidamente 

dimensionada a sua responsabilidade jurídico-penal com a readequação típica do delito 

imputado para o previsto no art. 350 do Código Eleitoral; (iii) postula a aplicação do 

Acordo de Colaboração firmado com a PGR e homologado pelo STF nos autos da Pet. 
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6.464 e, em consequência, o reconhecimento da eficácia plena, com a aplicação dos 

efeitos previstos no art. 4º da Lei 12.850/13; (iv) aplicação da causa de extinção da 

punibilidade ou, alternativamente – situação que se tem apenas por argumento –, 

(quarto) a aplicação da causa especial de redução da pena prevista na Lei 12.850/13 em 

seu grau máximo (2/3), bem como (quinto) a incidência cumulativa da atenuante 

prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e (sexto) a substituição da 

privação de liberdade por restrição de direitos, nos termos do caput do art. 4º da r. Lei; 

(v) em razão de (a) o colaborador já ter efetuado na integralidade o pagamento da multa 

estipulada no Acordo nos autos da Pet. 6.464 do STF e de (b) a empresa Odebrecht, no 

Acordo de Leniência – cujos fatos narrados igualmente abrangem os que são objeto do 

presente processo penal –, ter estabelecido quantidade e forma de pagamento à título de 

reparação do dano, requer (oitavo) a não-aplicação, ao denunciado, da obrigação 

pecuniária solidária de reparação do dano e (nono) a não-quantificação de multa, sob 

pena, em ambos os casos, de bis in idem; (v) em caso de condenação, seja (décimo 

primeiro) notificado o MPF para juntar aos autos o Acordo de Colaboração e respectiva 

decisão homologatória, de forma a harmonizar as sanções e, ato contínuo, seja (décimo 

segundo) determinada sua autuação em procedimento diverso (autos apartados) e 

(décimo terceiro) decretado o seu sigilo externo, em razão de o r. Acordo conter dados 

pessoais e financeiros do Colaborador. Para tanto, sustenta, em síntese, que (i) somente 

pode haver imputação de corrupção ativa ao doador caso seja individualizado um ato de 

ofício a ser praticado pelo funcionário público em razão do pagamento. Exige-se, pois, 

um nexo de causalidade, um fato concreto que esteja vinculado à doação, motivo pelo 

qual o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral é o que mais se amolda à hipótese dos 

autos; (ii) denúncia narra que teria ocorrido um episódio de intervenção de PICCIANI 

em favor dos interesses da BRASKEM, consistente na aprovação de alterações no 

Projeto de Lei nº 153/2015, convertido na Lei nº 6.979/2015 (fls. 33-38). Em 

preliminar, é de se destacar a ausência de qualquer vínculo entre os valores de doação 

de campanha aprovados por BENEDICTO JÚNIOR e o eventual ato em favor de uma 

das empresas do Grupo Odebrecht: BRASKEM; (iii) é preciso verificar a 

impossibilidade de imputar autoria do crime de corrupção ativa ao Colaborador 
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BENEDICTO JÚNIOR, uma vez que o ato de ofício negociado, segundo a denúncia, 

em nenhum momento estava no seu âmbito de responsabilidades dentro do GRUPO 

ODEBRECHT. Como afirmado, o Colaborador não tinha sequer competência para 

“negociar” o ato, pois não representava (nem nunca representou) a empresa realmente 

interessada: BRASKEM; (iv) Se for possível atribuir responsabilidade criminal ao 

Colaborador pelo encaminhamento do referido e-mail, sem qualquer outro elemento de 

prova que estabeleça uma relação de causalidade mínima entre as contribuições de 

campanha com o ato de ofício atribuído ao Deputado PICCIANI, estaríamos perante 

uma fragilíssima hipótese de participação de menor importância, nos termos do § 1º do 

art. 29 do Código, pois a conduta estaria melhor adequada nos limites de uma forma de 

participação atípica. 

 

Alegações finais apresentadas pela defesa de JACOB BARATA FILHO, às 

fls. 6565/6607, com juntada de documentos às fls. 6608/6829, em que pugna (i) com 

fulcro na Lei n° 12.850/2013 e na Lei n° 9.807/1999, pela aplicação do perdão judicial 

em relação aos fatos narrados na exordial acusatória ou, ao menos, pela redução em dois 

terços de eventual pena; (ii) que todas as ofertas de vantagens ilícitas narradas na 

denúncia sejam consideradas como uma só, majorando a pena dessa conduta na forma 

do artigo 71 do CP; (iii) aplicação dos vetores favoráveis à dosimetria de pena descritos 

no artigo 59 do CP e da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, d, do CP, além da 

não incidência da causa de aumento de pena com lastro no parágrafo único do artigo 

333 do CP. 

 

À fl. 6834, decisão concedendo o perdão judicial ao colaborador EDIMAR 

MOREIRA DANTAS, na forma prevista no artigo 4º da Lei 12.850/13. 

 

É o relatório. DECIDO. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

II.1. ALEGAÇÕES PRELIMINARES 

 

Da nulidade da ação penal 

 

Sustenta a defesa de CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA a nulidade 

da instrução processual, por violação ao artigo 5º, inciso LV, da CR/88 e ao artigo 8.2c 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, na forma do artigo 564, IV, do CPP, 

diante da sonegação, no decorrer da instrução criminal, de elementos probatórios por 

parte da acusação, o que causou prejuízo ao acusado. 

 

Como consignei na decisão de fls. 4124/4125, foi dada oportunidade para a 

defesa manifestar-se sobre a documentação acostada aos autos pelo órgão acusatório na 

fase de diligências, não havendo que falar em cerceamento de defesa e tampouco em 

prejuízo ao acusado. Na ocasião, ressaltei ainda que este Juízo mantém a paridade de 

armas entre as partes, não se opondo à juntada de documentos trazidos pela defesa aos 

autos. 

 

Sustenta, ainda, a defesa de CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA,  a 

existência de cerceamento do direito de defesa em razão da impossibilidade de realizar 

perguntas a testemunhas de três corréus processados em segunda instância, consoante o 

artigo 5º, LV, da CR/88, pelo que requer a reinquirição das testemunhas ouvidas pelo E. 

TRF da 2ª Região, na presença da defesa do ora requerente. 

 

De outra parte, alega a defesa de JORGE LUIZ RIBEIRO a impropriedade 

do desmembramento do feito em relação ao crime de organização criminosa, haja vista 

o julgamento dos deputados que têm foro por prerrogativa de função perante o Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
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Não merecem acolhida os argumentos defensivos. Sendo reconhecida a 

prerrogativa de foro em relação a alguns dos acusados, admite-se a cisão do feito, nos 

termos do artigo 80 do CPP, sendo certo que a existência de eventual cerceamento de 

defesa relacionada a oitivas de testemunhas no feito desmembrado, deve ser alegado no 

E. TRF da 2ª Região. 

  

JORGE LUIZ RIBEIRO sustenta, ainda, a nulidade da ação penal, em 

razão da evidente contaminação dos depoimentos dos colaboradores da justiça, por vício 

de vontade, assim como em razão do unidivisibilidade do Ministério Público e da 

ausência de elementos de corroboração. 

 

Não merece melhor sorte o argumento. Isso porque, em nenhum momento 

foi sinalizado nos autos a utilização de declarações como elementos probatórios 

exclusivos a sustentar eventual condenação dos corréus. 

 

Em sentido oposto, a persecução penal chegou ao seu termo com diversos 

elementos de prova colhidos tanto na fase pré-processual quanto na instrução da ação 

penal a serem avaliados em cotejo por este juízo no capítulo atinente à materialidade e 

autoria dos delitos mais adiante. Até mesmo porque, os acordos colaboração constituem 

por força de lei como meio de obtenção de provas, de maneira que os colaboradores 

devem ser ouvidos em juízo na condição de testemunhas, a fim de serem confrontadas 

pelas defesas dos réus as informações prestadas inicialmente em seus depoimentos 

perante o Ministério Público Federal. 

 

Lado outro, a observância do cumprimento dos termos do acordo de 

colaboração se impõe na medida dos compromissos assumidos pelas partes, cabendo ao 

Ministério Público Federal, ante a verificação das informações e documentos fornecidos 

pelos colaboradores, prover ou não a persecução penal. Trata-se de exceção ao princípio 

da obrigatoriedade, inserida pelo próprio legislador na Lei nº 12.850/2013. 
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De outra parte, a discussão em torno de paradigmas éticos, sobretudo no que 

toca aos fundamentos políticos e jurídicos das normas vigentes acerca dos acordos de 

colaboração premiada, não pode culminar em soluções jurídicas favoráveis ou 

protetivas à prática de crimes, sobretudo em se tratando daqueles que configuram 

verdadeiro câncer destrutivo de todas as instituições estruturais de uma sociedade 

civilizada, aniquilando valores que viabilizam a busca e realização do bem comum. 

 

Deve-se considerar também que a homologação judicial do acordo de 

delação premiada atende unicamente ao interesse do delator, como reforço da garantia 

de possível benefício de redução das penas que porventura venha a sofrer. Além disso, 

realizado o acordo, o respectivo termo será remetido ao juiz, a quem, no exercício de 

atividade de delibação se limita a aferir a regularidade, legalidade e voluntariedade do 

acordo (artigo 4º, § 6º, da Lei nº 12.850/2013), não havendo qualquer juízo de valor a 

respeito das declarações do colaborador, cuja ausência, portanto, constitui mera 

irregularidade, a ser sanada em momento oportuno. 

 

E mais, como já decidido pela Corte Suprema (Inq 3983/DF; Relator 

Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno; Dje: 12/05/2016) eventual desconstituição de 

acordo de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o 

firmaram, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (HC 127483, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 4/2/2016).  

 

Até mesmo em caso de revogação do acordo, o material probatório colhido 

em decorrência dele pode ainda assim ser utilizado em face de terceiros, razão pela qual 

não ostentam eles, em princípio, interesse jurídico em pleitear sua desconstituição, sem 

prejuízo, obviamente, de formular, no momento próprio, as contestações que 

entenderem cabíveis quanto ao seu conteúdo. 

 

Nos presentes autos, as declarações dos colaboradores devem se submeter 

ao crivo do contraditório e da ampla defesa para que eventualmente sirvam de provas. 
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Por essa razão, as declarações dos colaboradores são sempre submetidas ao debate em 

audiência para em seguidas serem valoradas pelo destinatário das provas. 

 

Por conseguinte, rejeito as alegações de nulidade processual apontadas. 

 

 

Da Incompetência do Juízo e da Imputação alternativa 

 

 

De plano, rejeito as alegações de incompetência da Justiça Federal para 

processamento e julgamento do feito suscitada pela defesa de JORGE LUIZ 

RIBEIRO, bem como de cerceamento de defesa em razão da alternatividade de 

imputações suscitadas pela defesa de LÉLIS MARCOS TEIXEIRA. Os argumentos 

apresentados já foram apreciados por ocasião da decisão de fls. 1581/1606 no bojo da 

presente ação penal, à qual me reporto por economia processual, rejeitando, por 

conseguinte, os argumentos das defesas formulados a esse respeito. 

 

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. 

 

Antes, porém, cumpre ressaltar que os deputados estaduais JORGE SAYED 

PICCIANI, PAULO MELO e EDISON ALBERTASSI estão respondendo ao processo 

perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, devido ao foro por prerrogativa de 

função. 

 

Com relação aos demais denunciados, conforme já relatado, o feito foi 

desmembrado, por decisão da 1ª Seção Especializada do Egrégio Tribunal Regional 
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Federal da 2ª Região, e distribuído para este Juízo, por conexão às operações que já 

tramitam nesta 7ª Vara Federal Criminal. 

 

Segundo o órgão ministerial, havia o pagamento de propina aos deputados 

estaduais, por meio de esquema da FETRANSPOR e da ODEBRECHT. 

 

Assim, em relação ao FATO 01, o órgão ministerial afirma que, entre agosto 

de 2008 e setembro de 2014, JORGE PICCIANI solicitou e recebeu de BENEDICTO 

JUNIOR, executivo da ODEBRECHT vantagem indevida em decorrência de sua 

influência como deputado. Os pagamentos foram realizados com o auxílio de ALVARO 

NOVIS. 

 

Por sua vez, EDIMAR DANTAS trabalhava junto com NOVIS e era 

responsável por administrar as transações. De acordo com NOVIS e EDIMAR, os 

montantes direcionados a PICCIANI eram entregues a JORGE LUIZ RIBEIRO, como 

pessoa de confiança do deputado. 

 

Nessa linha, o sistema de gerenciamento de propina da empreiteira foi 

revelado a partir do acordo de leniência firmado, tendo sido elaborado o Relatório de 

Informação n° 149/2017, no qual se verificou a soma de R$ 11.150.000,00 recebidos 

pelo deputado, com o intermédio de NOVIS, somente da construtora. 

 

Já o FATO 02 também trata do pagamento de propina por BENEDICTO 

JUNIOR ou por LEANDRO AZEVEDO, executivo da ODEBECHT, ao deputado 

PAULO CESAR MELO DE SÁ, no período de setembro de 2010 a setembro de 2014. 

 

De igual modo ao caso anterior, ALVARO NOVIS declarou que repassava 

os montantes às pessoas de confiança de PAULO MELO, sendo elas: ANDREIA 

CARDOSO e FABIO CARDOSO. 
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No total apurado pelo sistema da ODEBRECHT, PAULO MELO recebeu o 

montante de R$ 1.400.00,00. 

 

No FATO 03, o órgão ministerial aponta o pagamento de vantagens 

indevidas a JORGE PICCIANI, por meio de JOSE CARLOS LAVOURAS, JACOB 

BARATA FILHO, LELIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA, empresários ligados à 

FETRANSPOR, no período de julho de 2010 a julho de 2015, no total de R$ 

49.960.000,00. 

 

Ao que tudo indica, os empresários do setor de transporte mantinham junto 

às empresas de ônibus “caixa 02” para pagamento de propina ao deputado estadual, a 

fim de que ele praticasse atos parlamentares benéficos para o referido setor. Segundo a 

exordial, o montante era encaminhado pelos referidos empresários, por intermédio de 

ALVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, e recebido por JORGE LUIZ RIBEIRO, 

assessor pessoal de PICCIANI. 

 

No que tange ao FATO 04, relata o MPF que, entre fevereiro de 2016 a 

março de 2017, os empresários da FETRANSPOR acordaram que MARCELO TRAÇA 

faria os pagamentos referentes a PICCIANI. 

 

Assim, o deputado estadual indicava quem deveria receber o montante em 

seu nome. Nessa linha, TRAÇA afirmou que primeiramente repassou o numerário a 

JORGE LUIZ e, em um segundo momento, começou a entregar a CARLOS PEREIRA, 

tudo a mando do deputado. 

 

Por sua vez, ALVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, réus e 

colaboradores, confirmaram que faziam o controle dos pagamentos, apontado o total de 

pagamentos indevidos, nessa época, de R$ 18.650.000,00. 
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Quanto ao FATO 05, o órgão ministerial relata o pagamento de propina, por 

meio dos empresários ligados à FETRANSPOR, ao deputado PAULO CESAR MELO 

DE SÁ, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2015. 

 

Ao que tudo indica, o esquema era o mesmo do outro deputado: os 

empresários angariavam fundos junto ao setor de ônibus e geravam “caixa 02” para 

pagar vantagens indevidas a PAULO MELO, cujo valor era recebido por pessoa de 

confiança dele, ANDREIA CARDOSO, ou o irmão dela, FABIO CARDOSO. 

 

Assim, segundo as planilhas de controle de ALVARO NOVIS e EDIMAR 

DANTAS, PAULO MELO recebeu da cúpula da FETRANSPOR o montante de R$ 

54.305.000,00, no período. 

 

Em relação ao FATO 06, o Parquet relata o mesmo esquema de pagamento 

de propina pelos empresários vinculados ao setor de transportes, só que ao deputado 

EDISON ALBERTASSI. 

 

Segundo a exordial, os repasses começaram um pouco depois dos demais 

políticos, em março de 2012, e perduraram, pelo menos, até junho de 2017 (data final da 

quebra do sigilo bancário), resultando no total de R$ 644.400,00. 

 

Conforme relatado pelo órgão ministerial, os depósitos foram efetivados nas 

contas das pessoas jurídicas Radio Energia Ltda., Radio Difusora Boas Novas Ltda. e 

Radio Zé Ltda., todas pertencentes à família de ALBERTASSI e administradas pela 

esposa do deputado. 

 

No que tange ao FATO 07, o MPF assinala os atos de lavagem de capital, 

praticados, em tese, pelo deputado JORGE PICCIANI e seu filho FELIPE CARNEIRO 

MONTEIRO PICCIANI, com o auxílio de JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS 

SANTOS. 
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Consoante narrado na denúncia, entre maio de 2012 e janeiro de 2014, a 

empresa ZI BLUE S/A, pertencente à Carioca Engenharia, realizou operação de venda 

de gado superfaturado com AGROBILARA Comércio e Participações, gerida por 

JORGE e FELIPE. Com esse negócio, os denunciados, juntamente com JOSÉ 

AUGUSTO, abasteceram o “caixa 02” da empreiteira, em montante em torno de R$ 

1.000.000,00, usado pela Carioca Engenharia para pagamento de vantagens indevidas 

ao ex-governador Sergio Cabral e aos integrantes da ORCRIM. 

 

Quanto ao FATO 08, o MPF trata de outros atos de branqueamento de 

capitais operados, em tese, por JORGE PICCIANI e FELIPE PICCIANI. Segundo 

consta na exordial, os denunciados teriam auxiliado JONAS LOPES, denunciado no 

Inquérito 1133-STJ, a ocultar o montante de R$ 760.000,00, por meio de 

subfaturamento em operação de compra de gado efetivada pela empresa 

AGROBILARA. 

 

Cabe salientar que o Relatório IPEI n° RJ20170060 aponta inúmeras 

atividades suspeitas da citada empresa, como a aquisição de três veículos de luxo 

(porsche), de imóveis e aeronave, apontando que a sociedade empresária administrada 

pelos PICCIANI é uma possível ferramenta para a lavagem de dinheiro. 

 

Ademais, a fim de comprovar a administração de FELIPE, o órgão 

ministerial acostou mensagens eletrônicas nas quais ele trata de assuntos referentes à 

empresa. Importante frisar que muitos e-mails foram trocados com JORGE LUIZ 

RIBEIRO, CLAUDIA JACCOUB e CARLOS PEREIRA, o que é capaz de demonstrar, 

segundo o MPF, que essas pessoas tinham conhecimento das transações operadas por 

FELIPE e JORGE PICCIANI. 
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Por fim, em relação ao FATO 09, tem-se o delito de pertencimento à 

organização criminosa, englobando todos os deputados estaduais e as pessoas ligadas a 

eles. 

 

Assim, segundo a exordial, JORGE LUIZ RIBEIRO recebia numerário em 

nome do deputado JORGE PICCIANI, sendo que alguns valores foram entregues na 

agência do Bradesco, pela funcionária MARCIA ROCHA SCHALCHER DE 

ALMEIDA, que, em tese, tinha conhecimento da origem ilícita do montante. 

 

Já ANA CLAUDIA era empregada da empresa AGROBILARA e mantinha 

contato constante com JORGE LUIZ e FELIPE PICCIANI. Conforme mencionado 

acima, a referida empresa, aparentemente, era utilizada para branqueamento de capitais. 

 

Por outro lado, consoante informações prestadas por MARCELO TRAÇA, 

ALVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, após um período CARLOS CESAR passou a 

receber o numerário direcionado a JORGE PICCIANI. 

 

Os cinco citados foram denunciados por integrarem a organização 

criminosa, sendo ligados especificamente ao JORGE PICCIANI.  

 

Por sua vez, ANDREIA CARDOSO e FABIO CARDOSO eram as pessoas 

de confiança do deputado estadual PAULO MELO e que, em tese, recebiam a propina 

direcionada a ele. 

 

Quanto ao deputado EDSON ALBERTASSI, ao que parece, recebia 

vantagens indevidas por meio de suas empresas de rádio. 

 

Feitas essas breves considerações, passo à análise das imputações feitas aos 

ora acusados. 
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II.II – MÉRITO 

 

Da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva 

(FATO 01 e FATO 02) 

 

Em relação ao FATO 01, narra a denúncia que, entre os dias 13 de agosto 

de 2008 e 30 de setembro de 2014, em ocasiões distintas, JORGE PICCIANI solicitou e 

recebeu do executivo da ODEBRECHT, BENEDICTO JÚNIOR, vantagem indevida 

em decorrência de sua função como deputado estadual, com apoio do doleiro ÁLVARO 

NOVIS e de seu funcionário EDIMAR DANTAS. As vantagens ilícitas destinadas a 

JORGE PICCIANI foram recebidas por intermédio de JORGE LUIZ RIBEIRO, sócio 

e operador financeiro do referido agente político. Assim, em razão do auxílio doloso 

para o recebimento do dinheiro da corrupção, foram imputados a JORGE LUIZ 

RIBEIRO os crimes descritos no artigo 317, § 1º, c/c 29 e 30, por seis vezes, na 

forma do artigo 71, todos do Código Penal, por sua vez foi imputado à BENEDICTO 

JÚNIOR o delito previsto no artigo 333, parágrafo único, seis vezes, na forma do artigo 

71, ambos do Código Penal. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região, a suspensão da ação penal em relação ao colaborador 

ÁLVARO NOVIS, e a concessão do perdão judicial a EDIMAR DANTAS, respondem 

neste processo pelo FATO 01 os denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO e 

BENEDICTO JÚNIOR. 

 

Já em relação ao FATO 02, descreve a denúncia que, entre os dias 17 de 

setembro de 2010 e 30 de setembro de 2014, por cinco vezes, PAULO CÉSAR MELO 

DE SÁ solicitou e recebeu da empresa ODEBRECHT, por intermédio de seus 

executivos BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO, vantagens indevidas, 

em razão de sua função como deputado estadual, com o apoio do doleiro ÁLVARO 

NOVIS e de seu funcionário EDIMAR DANTAS. As vantagens ilícitas destinadas a 
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PAULO MELO foram recebidas por intermédio de seus assessores e operadores 

financeiros ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO. Assim, em razão do 

auxílio doloso para o recebimento do dinheiro da corrupção, foram imputados a 

ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO os crimes descritos no artigo 317, § 1º, 

c/c 29 e 30, por cinco vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao passo 

que foi imputado à BENEDICTO JÚNIOR e à LEANDRO AZEVEDO o delito 

previsto no artigo 333, parágrafo único, cinco vezes, na forma do artigo 71, todos do 

Código Penal. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região, a suspensão da ação penal em relação ao colaborador 

ÁLVARO NOVIS, e a concessão do perdão judicial a EDIMAR DANTAS, respondem 

neste processo pelo FATO 02 os denunciados ANDREIA CARDOSO e FÁBIO 

CARDOSO, BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO. 

 

 

De acordo com declarações do colaborador e réu na presente ação penal, 

BENEDICTO JÚNIOR, as vantagens indevidas solicitadas pelos agentes públicos, após 

serem aprovadas por ele, eram direcionadas para o Departamento de Operações 

Estruturadas da Odebrecht (SOE), setor responsável pela gestão do “caixa dois” da 

empresa, que realizava os pagamentos a título de propina. 

 

Segundo verifica-se pelos registros do sistema Drousys (sistema que, 

segundo BENEDICTO JÚNIOR foi concebido pela ODEBRECHT para contabilizar a 

propina paga pela empresa a diversos agentes públicos), no período de 2008 a 2014, 

JORGE PICCIANI, cuja alcunha no sistema era “GREGO”, de acordo com 

BENEDICTO JÚNIOR, recebeu da ODEBRECHT um total de R$ 11.150.000,00. Já 

PAULO MELLO, cuja alcunha no sistema, segundo o colaborador, era “MARIA 

MOLE”, no período de 2010 a 2014, recebeu da ODEBRECHT um total de R$ 

1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). 
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Depreende-se ainda dos autos que a efetiva entrega dos recursos era feita 

por intermédio de ÁLVARO NOVIS, também colaborador, que reconheceu ter sido 

contratado para intermediar os pagamentos. ÁLVARO NOVIS, em suas declarações 

admitiu ter feito entrega de dinheiro para JORGE PICCIANI, por intermédio de JORGE 

LUIZ RIBEIRO e para PAULO MELO, por intermédio de ANDREIA CARDOSO e 

FÁBIO CARDOSO. 

 

Tais valores, segundo ÁLVARO NOVIS, ficaram registrados em uma 

planilha chamada de CARIOQUINHA, a qual foi entregue por NOVIS e na qual 

constavam datas, valores, endereços e nomes de pessoas eu receberam os recursos. 

Segundo NOVIS, em sua declaração à Procuradoria-Geral da República, tais “planilhas 

que foram impressas antes da Operação Xepa e que possuía guardadas, bem como 

arquivos digitais contemporâneos os fatos (2010 a 2016), que estavam armazenados em 

pen drive criptografado”. 

 

Ressalto que o referido pen-drive foi submetido à perícia, conforme Laudo 

nº 1525/2017, que destaca a data da criação e de modificação de cada arquivo inserido 

no pen drive (e que estão guardados na mídia de fl. 292 dos autos 0509581-

17.4.02.5101), o que afasta a tese de que tais dados podem ter sido forjados mas, ao 

contrário, demonstra que os dados foram produzidos gradativamente ao longo do tempo. 

 

A título de organizar as informações contidas nas planilhas gravadas no 

referido pen-drive, a defesa de NOVIS elaborou tabelas, as quais constam nos anexos de 

colaboração, a partir dos dados constantes nas referidas planilhas, cujos arquivos, como 

dito linhas acima, são contemporâneos aos fatos e foram objeto de perícia. 

 

O Relatório de Análise nº 149/2017-SPPEA/PGR esclarece que alguns 

documentos identificados no sistema Drousys foram enviados por meio de correio 

eletrônico. Assim, a partir da data da criação e última modificação do arquivo no 
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sistema e a data dos citados e-mails, tem-se a garantia da contemporaneidade das 

informações, o que afasta a tese de algumas defesas de que os dados poderiam ter sido 

forjados, já que anteriores às colaborações premiadas dos executivos da Odebrecht. 

 

Observa-se a partir do referido relatório registros de pagamentos feitos a 

PAULO MELO e JORGE PICCIANI, por meio dos codinomes “MARIA MOLE” e 

“GREGO”, bem como os pagamentos realizados em endereço também identificado 

pelos colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, além das testemunhas 

ouvidas como informantes em juízo. 

 

Pois bem. Demonstrada a legitimidade das provas de corroboração 

apresentadas pelos colaboradores BENEDICTO JÚNIOR e ÁLVARO NOVIS, tendo 

em vista a garantia da contemporaneidade das informações, passo a analisar os registros 

feitos nas referidas planilhas, a fim de verificar se, de fato, há elementos que 

demonstrem que eram direcionados aos acusados na ação penal desmembrada JORGE 

PICCIANI e PAULO MELO. 

 

Em relação a PICCIANI, observa-se a partir dos registros feitos na 

planilha CARIOQUINHA, a existência de dois pagamentos feitos nos dias 12 e 

13/03/2014 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), cada, com a senha 

“submarino”. Ao confrontar tais dados com os registros no sistema Drousys, verifica-se 

na planilha “Programação Semana por semana (24 a 28.02.2014), a programação para 

esse pagamento em favor de “GREGO” no valor de R$ 1 milhão de reais em 

25.02.2014, com a senha “submarino”. 

 

Ressalte-se que, segundo declarou NOVIS, a opção por dividir o pagamento 

em duas entregas se deu por questões de segurança. Quanto à variação de dias entre a 

data de programação do pagamento e o seu efetivo pagamento a JORGE PICCIANI, ao 

que tudo indica, se deve à necessidade de organização para mobilização do aparato a ser 

utilizado na concretização do objetivo final. 
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Outro pagamento efetivado em favor de JORGE PICCIANI, dessa vez na 

ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) é demonstrado a partir da 

análise de registro no sistema Drousys em confronto com a planilha Carioquinha 

disponibilizada por ÁLVARO NOVIS. 

 

A planilha identificada no sistema Drousys chamada “Programação Semanal 

por cidade (29.09 a 03.10.2014)” revela a existência de pagamento destinando a 

“GREGO” em 30.09.2014, com a senha “papiro”. A confirmar a existência do referido 

pagamento, consta na planilha Carioquinha de ÁLVARO NOVIS a programação do 

referido pagamento, em 07.10.2014, com a senha “papiro”. 

 

Segundo declarações de BENEDICTO JÚNIOR, as quais foram 

corroboradas pelos registros feitos no sistema Drousys, foram disponibilizadas para 

JORGE PICCIANI, codinome “GREGO”, a partir de solicitação feita pelo próprio, as 

seguintes quantias no período descrito no Fato 01 da denúncia: 

 

 Em 2008: R$ 2.500.000,00 (em parcelas pagas nos dias 13, 14 e 21.08). 

 Em 2010: R$ 5.000.000,00 (sendo uma parte paga em 2010, por meio de 

depósitos no exterior em 03 e 27.09, 25.05, 05.07, 09 e 28.06, e a outra 

em 22.03.2011).  

 Em 2012: R$ 400.000,00 (22.08) 

 

Da prova constante dos autos extrai-se que tais valores consistiam em 

pagamentos de propina feitos pela ODEBRECHT, por intermédio do doleiro ÁLVARO 

NOVIS, ao deputado JORGE PICCIANI, sendo o responsável pelo recebimento dos 

valores o ora réu JORGE LUIZ RIBEIRO, que atuava na condição de operador 

financeiro de PICCIANI.  
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Em suas declarações em juízo, o colaborador ÁLVARO NOVIS, 

responsável pelas entregas em dinheiro a mando da ODEEBRECHT, afirmou que, em 

razão de sua relação próxima com JOSÉ CARLOS LAVOURAS, à época Presidente da 

FETRANSPOR, tinha conhecimento de que JORGE LUIZ RIBEIRO era operador do 

deputado estadual JORGE PICCIANI, pois este já era o indicado para receber os 

pagamentos de propina custeado por aquela Federação quando NOVIS começou a fazer 

as entregas a para a ODEBRECHT. Confira-se:  

 

Álvaro Novis: Com relação a Odebrecht eu fui procurado no ano de 2008, 

eu estava no Rio de Janeiro e recebi um telefonema de um amigo meu que trabalhava na 

Odebrecht e que precisava de um favor no rio de janeiro de fazer um pagamento em 

razão de um aperto que eles estavam passando e eu aceitei. Eu nunca havia feito esse 

tipo de trabalho para a Odebrecht e esse trabalho foi feito por mim. Depois eu conheci o 

pessoal do setor de operações estruturadas, porque eu já tinha uma relação com a 

Odebrecht na parte câmbio comercial, câmbio turismo, e a partir desse pagamento, que 

gerou confiança, eu comecei a fazer alguns pagamentos para a Odebrecht no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Isso começou em 2008 essa relação com eles. (…) No caso da 

Odebrecht também era alimentada na transportadora e quem alimentava esse dinheiro 

eram uns doleiros que trabalhavam para a Odebrecht, não era alimentada por mim. E a 

alimentação dos recursos da Fetranspor era feita em recolhimento nas garagens pelas 

empresas de segurança. Sinteticamente era assim que funcionava. 

MPF: Focando nas entregas da Odebrecht. O senhor tinha acesso ao sistema 

DROUSYS? O senhor conversava com quem? 

Alvaro Novis: Sim, na Odebrecht toda a operação era feita via sistema 

DROUSYS. Eu tinha um codinome no sistema que era “Vinho”, o Edimar também 

tinha outro codinome. Eu tratava dessas operações com o Luiz Eduardo Soares e com o 

Fernando Migliaccio, que eram dois executivos da Odebrecht e faziam parte das 

operações estruturadas. Essas ordens eram sempre feitas toda segunda feira a tarde. A 

Maria Lúcia, de Salvador, mandava a programação da semana e após ela mandar o 

Fernando Migliaccio confirmava aonde teriam que ser feitas as entregas, passava as 
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senhas e assim era efetuado. No caso específico da Odebrecht era tudo via senhas e em 

95% das vezes nós não sabíamos quem era o beneficiário final, principalmente em São 

Paulo. No Rio de Janeiro, nós sabíamos alguns beneficiários e era feito através de 

senhas. 

MPF: Esse codinome grego do Picciani o senhor tinha acesso a isso 

também ou não? 

Alvaro Novis: Esse codinome por acaso eu fiquei sabendo porque eu 

atendia a Fetranspor e a Fetranspor já tinha uma relação com Picciani. Então, quando 

veio o caso da Odebrecht eles identificaram o grego para mim como sendo ele em 

função de já saber e até por ordem do Picciani com o Benedicto para fazer os 

pagamentos via mim porque já existia uma relação. O codinome era grego porque o 

Fernando me falou. 

(...) 

MPF: Tentando sintetizar cronologicamente aqui. O senhor disse que 

prestava serviço para a Fetraspor antes ainda da Odebrecht, mas, na denúncia, a gente 

começa pela Odebrecht como fato número um. Então, por isso estamos perguntando 

diretamente da Odebrecht. Então, o senhor por já prestar esse serviço para a Fetranspor 

já havia uma confiança e o senhor já sabia quem é que operava, quem era designado 

para receber o dinheiro? 

Alvaro Novis: Exatamente. 

MPF: Então, o senhor fazia esse controle pela carioquinha e fazia esse 

pagamento ao JORGE LUIZ? 

Alvaro Novis: Exatamente.  

MPF: O senhor se recorda como eram feitas essas entregas exatamente? Por 

transportadoras, ou eventualmente por seus funcionários? 

Alvaro Novis: Transportadora e as vezes funcionários. O JORGE LUIZ 

combinava isso sempre com o EDIMAR. 

MPF: O senhor tem uma noção do período e da frequência desses 

pagamentos? 
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Alvaro Novis: Eu tenho tudo na tabela aqui mas posso te dizer que foi um 

período longo, de alguns anos. 

MPF: E as entregas eram realizadas por... 

Alvaro Novis: Ou pela Trans-expert ou as vezes pelo meu pessoal. 

 

O colaborador EDIMAR DANTAS, em seu interrogatório, em juízo, 

também reconheceu JORGE LUIZ RIBEIRO como operador financeiro de JORGE 

PICCIANI, conforme trecho destacado, verbis: 

 

Juiz Marcelo Bretas: O processo trata de um possível caixa da Fetranspor que era 

abastecido através do recolhimento de dinheiro em espécie de várias empresas de 

ônibus. De posse desses recursos, o senhor Álvaro Novis, o senhor e outras pessoas da 

Hoya faziam pagamentos, sejam por determinação da Odebrecht ou da Fetranspor a 

agentes públicos. A denúncia menciona três agentes públicos: Jorge Picciani, Paulo 

Melo e Edson Albertassi. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento desses fatos, 

qual é sua participação eventual nisso, enfim, fique à vontade. 

Edimar: Edison Albertassi eu não conheço. O Jorge Luiz que era representante do 

Piciani e a Andreia que era representante do Paulo Melo. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor entregou recursos a essas pessoas? 

Edimar: Entreguei. 

Juiz Marcelo Bretas: Os recursos eram para Piciani e Paulo Melo? 

Edimar: Isso. 

Juiz Marcelo Bretas: E quem recebia em nome de Piciani era? 

Edimar: Jorge Luiz Ribeiro. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor alguma vez entregou diretamente aos deputados Piciani e 

Paulo Melo? 

Edimar: Não, sempre para os assessores. 

Juiz Marcelo Bretas: Alguma outra pessoa recebeu dinheiro em nome de Piciani além 

de Jorge Luiz? 
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Edimar: Que eu me lembre não. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: Essas pessoas sabiam que estavam recebendo dinheiro ou só 

estavam recebendo um pacote lá? 

Edimar: Sabiam que era dinheiro porque eles solicitavam. 

Juiz Marcelo Bretas: Como que se dava essa solicitação? 

Edimar: O Jorge ia pessoalmente lá na corretora e solicitava, a Andreia também, 

não diretamente a mim. O jorge falava comigo... 

Juiz Marcelo Bretas: Retrata aqui uma conversa dessas do Jorge com o senhor. 

Edimar: O Jorge ia lá toda semana e solicitava: “preciso de x reais”, ai a gente 

comunicava ao Alvaro e ele liberava. 

Juiz Marcelo Bretas: Aproximadamente quanto? 

Edimar: Ele pedia em média 400, 500 por semana. 

Juiz Marcelo Bretas: E vocês conseguiam esse dinheiro na hora? 

Edimar: Não, providenciava para entregar através da trans expert ou dos Office Boys. 

Juiz Marcelo Bretas: Como era essa entrega com os Office Boys, qual era o endereço? 

De que forma se dava isso? 

Edimar: Geralmente entregava na rua da Assembleia número 10.  

(...) 

MPF: E as planilhas de controle para o Piciani? Tinham algum nome essas planilhas? 

Edimar: Tinha, a que o Jorge controlava era Platina. 

 

RICARDO CAMPOS e CARLOS ALBERTO VITAL, ambos office boys 

da corretora Hoya (empresa de ÁLVARO NOVIS), foram ouvidos em Juízo como 

informantes e foram categóricos ao afirmar que entregavam altas quantias em dinheiro 

para JORGE LUIZ RIBEIRO. 

 

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho das declarações de RICARDO 

CAMPOS, verbis:  
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Indagado pelo MPF, respondeu que trabalha com Álvaro desde 1991 e que 

faz entrega de moeda estrangeira; que é liquidante de câmbio; que trabalhava na 

“Hoya”; que também trabalhava com Edimar e que ele era seu chefe; que além da 

função formal de trabalhar como liquidante de câmbio entregava reais em espécie em 

vários endereços; que a distinção entre um contrato de câmbio formal e as entregas de 

valores informais era o fato de que o câmbio tinha documentos que o lastreavam 

enquanto que a entrega de reais não tinha documento algum; que as entregas de reais 

começaram a acontecer por volta de uns 8 a 10 anos atrás; (…) tendo recebido apenas a 

função de entregar e receber valores; que o dinheiro chegava à sede da corretora Hoya 

por meio de uma transportadora de valores chamada “trans-expert” e de lá o dinheiro 

era passado para ele; que esses valores não tinham nada a ver com câmbio; que se 

lembra que dentro do universo de pessoas em que entregou dinheiro, havia uma tal de 

Andreia e um Fábio; (...); que de início não sabia as finalidades do dinheiro pois 

ninguém nunca lhe falou nada, mas com o tempo passou a desconfiar; (...); que também 

fez entregas a pessoas relacionadas a outros parlamentares como por exemplo o JORGE 

LUIZ na Rua da Assembleia 10, não se recorda a sala e também numa agência do 

Bradesco na Praça Pio x; que JORGE LUIZ também ía as vezes na própria corretora 

retirar os valores; que com ele havia uma maior frequência, tendo sido realizados 3 

encontros por mês mais ou menos; que isso também durou vários anos; que também 

entregou valores para ele na rua do ouvidor 70, em uma agência de turismo; que 

também soube do envolvimento de parlamentares, no caso, JORGE PICCIANI, através 

de conversas que ouviu no trabalho; (...) que MÁRCIA ROCHA era a gerente do 

Bradesco da agência na Pio x; que JORGE LUIZ marcava na mesa dela (gerente) para 

ser feita a entrega; que não sabia o que ele fazia com o dinheiro depois; que foram 

entregues valores ali por volta de 4 ou 5 vezes; (…). 

 

No mesmo sentido, asseverou CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA 

que trabalha na Hoya há mais de 30 anos sendo liquidante de câmbio; que fazia entrega 

de dinheiro dentro das operações de contrato de câmbio e fora delas também; que era o 

Edimar e o Márcio que pediam pra ele entregar; que os valores eram em espécie; que o 
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senhor Novis não dava ordens para ele entregar os valores; que não havia recibo nem 

nada referente aos valores que ele tinha que entregar; que esse dinheiro chegava na 

Hoya pela transportadora de valores ou as vezes “eles” iam nas empresas buscar o 

dinheiro, na Rio Ita, Coesa, empresas de ônibus; que o dinheiro passava por Edimar e 

ele separava as quantidades para cada um entregar; que JORGE LUIZ também ia até a 

Hoya buscar dinheiro com uma frequência de três vezes na semana; que isso durou 

muitos anos; que entregou dinheiro a JORGE LUIZ na Assembleia 10 e numa agência 

do Bradesco na Praça Pio x; que era a gerente do banco Márcia que o JORGE LUIZ era 

para o DEPUTADO ESTADUAL PICCIANI; (...). 

 

As declarações de ÁLVARO NOVIS, em seu termo de colaboração, 

corroboram o relato dos office boys da Hoya, ao afirmar que “com relação a PICCIANI 

os pagamentos se davam por meio de operador financeiro de PICCIANI chamado 

JORGE LUIZ RIBEIRO; (...); Que as entregas de recursos eram feitas pela 

transportadora de valores nos endereços mais frequentes: escritório localizado na Rua 

Assembléia, nº 10, sala 1409, e na Rua Ouvidor, nº 60, sala 512, Centro, do Rio de 

Janeiro, onde JORGE LUIZ RIBEIRO da empresa BKR, da qual é sócio; Que a maior 

parte das entregas na Rua Assembléia, nº 10, eram feitas pelas TRANS EXPERT, 

aproximadamente duas ou três vezes por semana, pois havia divisão de valores por 

causa do risco na entrega; (...)” – fl. 131, autos nº 0502140-48.2018.4.02.5101. 

 

De acordo com o Relatório de Pesquisa Automática nº 2823/2017 da 

ASSPA/PRR2 (medida cautelar de afastamento de sigilo bancário), os endereços 

destacados acima (Rua da Assembleia, nº 10, sala 1409 e Rua Ouvidor, nº 60, sala 512) 

são de empresas de JORGE LUIZ RIBEIRO. 

 

A cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal confirma o vínculo 

entre JORGE LUIZ RIBEIRO e JORGE PICCIANI ao detalhar a relação entre eles ao 

longo de vários anos, conforme trecho destaco in verbis: 
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“Voltando para os alvos com foro por prerrogativa de função, 

importante dizer que o operador financeiro de JORGE 

PICCIANI, apontado por NOVIS, JORGE LUIZ RIBEIRO é 

sócio de três empresas em que a AGROBILARA COMERCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA - que tem como um dos sócios JORGE 

PICCIANI – também é sócia. São elas: TAMOIO MINERAÇÃO 

LTDA., VILLA TOSCANA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

LTDA. e THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. - EPP (fls. 4 do Relatório de Informação nº 014/2017). 

Como já dito acima, JORGE LUIZ RIBEIRO é sócio das 

empresas PJ3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e 

BKR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, sediadas nos locais 

de pagamento da propina, a mando da FETRANSPOR e 

CARLOS MIRANDA, via NOVIS. 

Conforme destacado no Relatório de Informação nº 014/2017, 

da Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRR2, na 

internet, há reportagens que dão conta de que JORGE 

PICCIANI foi presidente da Suderj entre 19 de abril de 93 e 29 

de março de 94, enquanto JORGE LUIZ RIBEIRO ocupou o 

cargo entre 30 de março de 94 e 1º de janeiro de 

95. Ambos foram investigados pela Delegacia de Polícia 

Fazendária por crime contra a administração pública por 

supostas irregularidades na administração da Suderj 

(Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), 

entre abril de 1993 e janeiro de 1995. 

Consta também, no Referido Relatório de informação nº 

014/2017, pronunciamento8 da deputada estadual Cidinha 

Campos - quando da apreciação dos escolhidos para ocupação 

de cargos na ASEP – Agência Reguladora de Serviços Públicos 

concedidos do Estado do Rio de Janeiro. 
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A deputada disse que JORGE LUIZ RIBEIRO, um dos indicados 

para ocupar o cargo de Conselheiro na ASEP, era vinculado a 

JORGE PICCIANI e aos seus interesses de favorecer a 

FETRANSPOR. Confira: 

(...)”. 

 

A Informação da Polícia Federal (fl. 377 dos autos 0509581-

17.2017.4.02.5101 – TA nº 487/2017 – fl. 4825), por suas vez, revela, a partir dos 

registros de acesso da Sede da Construtora Norberto Odebrecht, no Rio de Janeiro, a 

presença, autorizada por BENEDICTO JÚNIOR, do doleiro ÁLVARO JOSÉ 

GALLIEZ NOVIS (4 vezes), e seus funcionários MARCIO JOSÉ FREIRE DO 

AMARAL (1 vez), RICARDO CAMPOS SANTOS (18 vezes), CARLOS ALBERTO 

VITAL DA SILVA (26 vezes) e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO (33 vezes), no 

período de 2007 a 2016, ou seja, quando ocorreram os pagamentos destacados no 

sistema Drousys da ODEBRECHT e no pen drive de NOVIS. 

 

Em seu interrogatório, em juízo, JORGE LUIZ RIBEIRO negou o 

recebimento de valores em nome de JORGE PICCIANI, alegando apenas que possui 

um forte laço de amizade com o então deputado, além de parcerias em negócios do 

ramo imobiliário e agropecuária, sem, contudo, lograr infirmar o robusto conjunto 

probatório constante dos autos e ora destacados no sentido de que ostentava sim a 

condição de responsável pelo recebimento de propina em nome de JORGE PICCIANI. 

 

Ressalte-se que a documentação acostada aos autos pela defesa de JORGE 

LUIZ RIBEIRO, como parecer pericial contábil sobre depósitos em espécie constantes 

do Relatório de Informação Fiscal do COAF, assim como as faturas da BKR VIAGENS 

TURISMO LTDA., os respectivos boletos de pagamento, entre outros extratos e 

documentos de rendimentos, não se afiguram suficientes para afastar a conclusão acerca 

da sua participação nos fatos descritos na denúncia. 
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Portanto, considero que o tipo legal reportado no artigo 317 do Código 

Penal (corrupção passiva) se encontra devidamente configurado, restando devidamente 

demonstrado que JORGE LUIZ RIBEIRO recebeu vantagem indevida para o agente 

público JORGE PICCIANI.  

 

Além disso, considero que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no 

§ 1º do artigo 317 do CP. Isso porque, diante da prova colacionada aos autos restou 

demonstrado que tinham inequívoca ciência de que, em razão das vantagens recebidas a 

título de propina, o deputado JORGE PICCIANI fazia o que estivesse ao seu alcance 

para proteger o setor de transportes. 

 

Como bem destacou o MPF “a postura da ALERJ de favorecer os negócios 

da FETRANSPOR é longínqua e encontra eco nas reportagens jornalísticas das três 

últimas décadas que se reportam à existência de uma “Caixinha”, a favorecer a uma 

suposta bancada da FETRANSPOR. 

Um dos maiores exemplos, no histórico de favorecimento ao setor de 

transporte público – de forma harmônica pelo legislativo e executivo – é a Lei nº 5628, 

de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o bilhete único nos serviços de transporte 

coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e deu outras providências.”. 

 

Ainda que não se possa dizer que para cada pagamento tenha correspondido 

um ato de ofício específico, é correto concluir que a prática desses atos funcionais, 

sobretudo os que foram descritos na denúncia, ocorreram com desvio de finalidade, já 

que pautados pelo efetivo recebimento de indevida vantagem econômica, o que é 

suficiente para configurar a qualificadora prevista no artigo 317, parágrafo primeiro do 

Código Penal. 
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De igual modo, em relação a BENEDICTO JÚNIOR, entendo que se impõe 

a aplicação da causa de aumento do artigo 317, § 1º, do Código Penal (“A pena é 

aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário 

retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 

funcional”).  

 

Isso porque, depreende-se do conjunto probatório constante dos autos, que 

foi justamente em consequência do recebimento da vantagem indevida que o então 

Deputado Estadual JORGE PICCIANI viabilizava a tutela dos interesses da empresa 

Norberto Odebrecht sempre que houvesse necessidade (o que justifica o pagamento 

mensal da propina). 

 

Em suas declarações, o réu colaborador BENEDICTO JÚNIOR admitiu que 

os pagamentos mensais feitos a JORGE PICCIANI tinham o objetivo de beneficiar a 

empresa quando fosse necessário. Confira-se o trecho, in verbis: 

 

Juiz Marcelo Bretas: Como era feito o pedido, como chegava a demanda da 

propina? Havia referência a alguma obra específica? Ou ficava tudo meio 

implícito para após as eleições? 

(...) 

Benedicto: Eu entendia que era importante o sistema ver que a 

ODEBRECHT era parceira do PMDB e achava necessário, pois a qualquer 

momento poderia solicitar alguma ajuda a algum desses dois políticos 

influentes.”. 

 

Conforme alegado e demonstrado pelo órgão ministerial no bojo das 

alegações finais e na denúncia, o Projeto de Lei nº 153/2015, que mais tarde veio a se 

transformar na Lei nº 6979/15, sofreu alterações exatamente da forma em que estavam 

inseridas as mudanças em anexo constante em e-mail encaminhado por BENEDICTO 

JÚNIOR a JORGE PICCIANI. 
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Observa-se que no e-mail enviado por BENEDICTO JUNIOR a PICCIANI 

não há nenhuma mensagem, mas apenas o encaminhamento de outro e-mail, enviado 

por Luciano Gudolin (Odebrecht/Brasken), em cujo anexo constavam as mudanças que 

seriam pretendidas para o interesse do grupo (veja-se imagem colacionado pelo MP à fl. 

84 das alegações finais e às fls. 31/32 da denúncia). 

 

Em seguida, houve a inclusão de 112 emendas ao projeto pelo então 

deputado estadual Rogério Lisboa com a aprovação do projeto nos exatos termos 

propostos pela ODEBRECHT.  

 

A reforçar a conclusão de que a alteração do referido projeto de lei se deu 

em razão do e-mail encaminhado por BENEDICTO JÚNIOR a JORGE PICCIANI, 

consta dos autos e-mail encaminhado por Rogério Lisboa a PICCIANI em que 

comunica a aprovação do texto. 

 

Ademais, o próprio réu BENEDICTO JÚNIOR ao confessar os fatos 

descritos na denúncia, reconheceu que, na condição de executivo da empresa Odebrecht, 

efetuou o pagamento de vantagem indevida ao agente público JORGE PICCIANI, com 

o objetivo de beneficiar a empresa quando houvesse a necessidade. Confira-se: 

 

Benedicto: Durante os períodos de campanha eleitoral, PICCIANI me 

procurava pessoalmente para que eu ajudasse com a campanha. Havia um sistema que 

gerenciava esses pagamentos ilícitos: o DROUSYS em que havia uma equipe 

responsável pelo sistema e eu era apenas usuário dele, e a equipe alimentava o sistema 

com os pedidos de pagamento feitos por mim. Nesse sistema, nós detectamos 

pagamentos a PICCIANI nos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014, no qual eu atribuí um 

codinome GREGO pois o sistema era usado por mais gente como doleiros por exemplo, 

então era necessário “preservar” de certa forma o nome do beneficiário da quantia 

ilícita. No ano de 2008 o valor aproximado repassado a PICCIANI foi de 2 milhões e 
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meio de reais em caixa dois, em 2010 foram 5 milhões de reais pagos no exterior, em 

2012 foram 400 mil reais e em 2014 foram 1 milhão e 250 mil reais. No ano de 2011, 

existe uma rubrica no nosso sistema de 2 milhões de reais mas eu não trouxe isso no 

meu termo porque não foi entrega de dinheiro mas sim aparece como “crédito” e eu não 

me recordo de ter conversado com PICCIANI sobre esse valor e também não me 

recordo de esse montante ter sido entregue, lembrando que o sistema era aberto, 

operado por terceiros dentro da organização. Eu gostaria de lembrar também que 

haviam pedidos de recursos fora do ano eleitoral também, pois os parlamentares 

alegavam que existiam gastos correntes, sendo que esses pagamentos em anos sem ser 

de campanha se deram tanto por caixa dois como por pelas vias oficiais de doação. Com 

exceção ao valor de 2010 pago no exterior que eu vou explicar mais a frente, todos os 

outros eu a partir do momento que combinei com PICCIANI, informei ao Departamento 

de Operações Estruturadas o valor que tinha que ser entregue e o prazo e o 

departamento se organizava a partir disso. No caso do Dr. PICCIANI a questão era bem 

singular. Como o doleiro que trabalhava para a ODEBRECHT era o ÁLVARO NOVIS, 

que operava no Rio de Janeiro, o próprio PICCIANI tinha uma conta com o doleiro e 

eles se entendiam de como PICCIANI receberia os valores, em uma espécie de 

“compensação interna”, não havendo necessidade de passar uma senha a PICCIANI. 

(…) 

Juiz Marcelo Bretas: Esses pagamentos ao PICCIANI eram realizados pelo 

ÁLVARO NOVIS? 

Benedicto: Sim, por ele mesmo. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor conhece os detalhes de como era feita essa 

entrega? Quando? Onde? 

Benedicto: Não, eu não participava dessa operacionalização específica pois 

ficava incumbido de realizar as tratativas de pagamento com os agentes políticos que 

eram vários como o Cabral, o Aécio, o Cunha etc. Os doleiros que tratavam os detalhes 

diretamente com os beneficiários. Eu sabia que os valores estavam sendo efetivamente 

pagos porque ninguém veio reclamar comigo que a odebrecht não pagou o combinado. 
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Juiz Marcelo Bretas: Como era feito o pedido, como chegava a demanda da 

propina? Havia referência a alguma obra específica? Ou ficava tudo meio implícito para 

após as eleições? 

(...) 

Benedicto: Eu entendia que era importante o sistema ver que a 

ODEBRECHT era parceira do PMDB e achava necessário, pois a qualquer momento 

poderia solicitar alguma ajuda a algum desses dois políticos influentes. 

 

Demonstrada, portanto, a ciência do acusado BENEDICTO JÚNIOR acerca 

da prática de atos de ofício que beneficiavam a empresa Odebrecht por JORGE 

PICCINAI, a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 317 do CP é 

medida que se impõe. 

 

Quanto a alegação das defesas de BENEDICTO JÚNIOR e JORGE LUIZ 

RIBEIRO de que a conduta praticada não se subsume ao delito de corrupção passiva, 

tendo em vista que os pagamentos feitos a JORGE PICCIANI correspondiam a doação 

de campanha via caixa 2, não merece prosperar.  

 

Vê-se que parte dos pagamentos efetuados a JORGE PICCIANI foi feito no 

exterior, conforme demonstrado linhas acima, não logrando o ora réu BENEDICTO 

JÚNIOR esclarecer de forma convincente a razão para o pagamento que, suspostamente 

era para ajudar em campanha, ser feito no exterior. Veja-se: 

 

Juiz Marcelo Bretas: Se era pra ajudar na campanha, por que depositar no 

exterior? 

Benedicto: Eu não perguntei, mas havia uma dificuldade de manejar 

tamanha quantia de dinheiro no Brasil e assim sendo, José Augusto que indicou essa 

forma de recebimento dos valores. 

Juiz Marcelo Bretas: Não causava estranheza o dinheiro ser para campanha 

no Brasil mas ser depositado no exterior? 
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Benedicto: Estranheza causava mas havia vários agentes políticos que 

pediam para receber dessa forma, acredito que por ser mais fácil para eles de manejar. 

(…)”. 

 

E mais, indagado sobre se mesmo os pedidos feitos fora de época eleitoral 

eram a pretexto de campanha, BENEDICTO JÚNIOR afirmou que “mesmo aqueles em 

que a gente sabia que era corrupção mesmo na acepção da palavra, tudo era sempre 

travestido de doação eleitoral. Ninguém nunca chegava e falava que queria dinheiro 

para viajar para paris por exemplo. Só que quando somava o valor que eu doava com o 

valor que outros doavam ai você via que passava muito do necessário para a 

campanha.”. 

 

Não restam dúvidas, portanto, diante das declarações do próprio réu 

BENEDICTO JÚNIOR, aliado a comprovação do pagamento de vultosos valores em 

favor do agente público JORGE PICCIANI, sendo alguns pagamentos feitos no 

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

corrupção, não havendo que falar em readequação típica do delito imputado para o 

previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 

 

Dessa forma, considero demonstrado o recebimento de vantagens indevidas, 

de forma livre e consciente, pelo réu JORGE LUIZ RIBEIRO, na condição de operador 

financeiro do então agente público JORGE PICCIANI, a caracterizar a conduta descrita 

no artigo 317, § 1º do CP. 

 

Tendo em vista que a qualidade de funcionário público configura elementar 

do crime de corrupção passiva, comunica-se ao ora réu JORGE LUIZ RIBEIRO, por 

força do artigo 30 do Código Penal. 

 

De igual modo, resta demonstrada a autoria imputada a BENEDICTO 

JÚNIOR pela prática da conduta de corrupção ativa prevista no artigo 333, parágrafo 
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único, do CP, por ter efetuado o pagamento de vantagem indevida ao agente público 

JORGE PICCIANI, a fim de receber benefícios para a construtora Odebrecht, com a 

prática de ato infringindo dever funcional. 

 

Já em relação ao FATO 02, descreve a denúncia que, entre os dias 17 de 

setembro de 2010 e 30 de setembro de 2014, por cinco vezes, PAULO CÉSAR MELO 

DE SÁ solicitou e recebeu da empresa ODEBRECHT, por intermédio de seus 

executivos BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO, vantagens indevidas, 

em razão de sua função como deputado estadual, com o apoio do doleiro ÁLVARO 

NOVIS e de seu funcionário EDIMAR DANTAS. As vantagens ilícitas destinadas a 

PAULO MELO foram recebidas por intermédio de seus assessores e operadores 

financeiros ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO. Assim, em razão do 

auxílio doloso para o recebimento do dinheiro da corrupção, foram imputados a 

ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO os crimes descritos no artigo 317, § 1º, 

c/c 29 e 30, por cinco vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao passo 

que foi imputado à BENEDICTO JÚNIOR e à LEANDRO AZEVEDO o delito 

previsto no artigo 333, parágrafo único, cinco vezes, na forma do artigo 71, todos do 

Código Penal. 

 

Em relação a PAULO MELO, observa-se a partir dos registros feitos na 

planilha CARIOQUINHA, a existência de um pagamento feito no dia 07/10/2014 no 

valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a senha “manjericão”. Ao 

confrontar tal dado com os registros no sistema Drousys, verifica-se na planilha 

“Programação Semanal por cidade (29.09 a 03.10.2014), a programação para esse 

pagamento em favor de “MARIA MOLE”, em 30.09.2014, com a senha “manjericão”. 

 

Quanto à variação de dias entre a data de programação do pagamento e o 

seu efetivo pagamento a PAULO MELO, ao que tudo indica, se deve à necessidade de 

organização para mobilização do aparato a ser utilizado na concretização do objetivo 

final. 
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Outro pagamento efetivado em favor de PAULO MELO, dessa vez na 

ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é demonstrado a partir da análise de um 

e-mail enviado por PEIXES (codinome utilizado por funcionários da empresa HOYA de 

ÁLVARO NOVIS, segundo relato de EDIMAR DANTAS à fl. 269 do IPL) para 

TESOURARIA-RJ, efetivado no dia 12/09/2014, para ANDRÉIA ou FÁBIO, na Rua o 

Carmo, nº 6, sala 1107, conforme ilustrado à fl. 36 das alegações finais ministeriais. 

 

Ressalte-se que este mesmo endereço (Rua do Carmo nº 6 – sala 1107) 

consta nas anotações de ÁLVARO NOVIS, inclusive com indicação de pagamentos na 

ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ANDRÉIA, em três ocasiões (08, 15 e 

22/09) 

 

A planilha identificada no sistema Drousys chamada “Programação” (25 a 

29.06.2012) revela a existência de pagamento destinando a “MARIA MOLE” o valor de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 26.06.2012. Já em outra planilha, 

denominada “Programação por Cidade” (30.07 a 03.08.2012) consta o pagamento de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) a “MARIA MOLE”, em 31.07.2012. 

 

As provas constantes dos autos revelam também pagamentos feitos por 

empresas ligadas ao Grupo Petrópolis – LEYROZ DE CAXIAS IND. COM. E LOG. 

LTDA e PRAIAMAR IND. COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA – em favor de PAULO 

MELO no ano de 2010, na ordem de R$ 200.000,00 por ordem da ODEBRECHT, 

sendo R$ 160.000,00 pagos em 17.09.2010 pela LEYROZ  e R$ 40.000,00, também no 

dia 17.09.2010, pela PRAIAMAR. 

 

Contudo, em relação a estes últimos, vê-se que, conforme transferências 

eletrônicas acostada aos autos, tais valores foram transferidos para a conta eleitoral 

relacionada à campanha eleitoral de PAULO MELO como candidato a deputado 
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estadual em 2010, sendo também identificadas em consulta à base de dados do TSE em 

seu sítio eletrônico. 

 

Sobre o ponto, entendo que assiste razão à defesa de ANDRÉIA quando 

alega que o e-mail trocado entre ela e BENEDICTO JÚNIOR em que solicita os dados 

das empresas LEROY e PRAIAMAR para emissão de recibo eleitoral não são 

suficientes, neste caso específico, para levar a conclusão de que se tratava de propina. 

Isso porque, como visto, há inclusive registro no site do TSE indicando a existência das 

referidas doações.  

 

Portanto, apenas em relação aos pagamentos citados acima feitos em 26.06 e 

31.07 de 2012 e 12 e 30.09.2014 considero que há provas suficientes (relatos dos 

colaboradores BENEDICTO JÚNIOR e EDIMAR DANTAS e ÁLVARO NOVIS, 

aliado às planilhas decorrentes do sistema drousys e a carioquinha de NOVIS) no 

sentido que consistiam em pagamentos de propina feitos pela ODEBRECHT ao 

deputado PAULO MELO, sendo o responsável pelo recebimento dos valores os réus 

ANDRÉIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO, que atuavam na condição de 

operadores financeiros de PAULO MELO.  

 

Em suas declarações em juízo, o colaborador ÁLVARO NOVIS, 

responsável pelas entregas em dinheiro a mando da ODEBRECHT, afirmou que, em 

razão de sua relação próxima com JOSÉ CARLOS LAVOURAS, à época Presidente da 

FETRANSPOR, tinha conhecimento de que ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO eram 

operadores do deputado estadual PAULO MELO, pois estes já eram os indicados para 

receber os pagamentos de propina custeados por aquela Federação quando NOVIS 

começou a fazer as entregas a para a ODEBRECHT. Confira-se:  

 

Álvaro Novis: Com relação a Odebrecht eu fui procurado no ano de 2008, 

eu estava no Rio de Janeiro e recebi um telefonema de um amigo meu que trabalhava na 

Odebrecht e que precisava de um favor no rio de janeiro de fazer um pagamento em 
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razão de um aperto que eles estavam passando e eu aceitei. Eu nunca havia feito esse 

tipo de trabalho para a Odebrecht e esse trabalho foi feito por mim. Depois eu conheci o 

pessoal do setor de operações estruturadas, porque eu já tinha uma relação com a 

Odebrecht na parte câmbio comercial, câmbio turismo, e a partir desse pagamento, que 

gerou confiança, eu comecei a fazer alguns pagamentos para a Odebrecht no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Isso começou em 2008 essa relação com eles. (…) No caso da 

Odebrecht também era alimentada na transportadora e quem alimentava esse dinheiro 

eram uns doleiros que trabalhavam para a Odebrecht, não era alimentada por mim. E a 

alimentação dos recursos da Fetranspor era feita em recolhimento nas garagens pelas 

empresas de segurança. Sinteticamente era assim que funcionava. 

MPF: Focando nas entregas da Odebrecht. O senhor tinha acesso ao sistema 

DROUSYS? O senhor conversava com quem? 

Alvaro Novis: Sim, na Odebrecht toda a operação era feita via sistema 

DROUSYS. Eu tinha um codinome no sistema que era “Vinho”, o Edimar também 

tinha outro codinome. Eu tratava dessas operações com o Luiz Eduardo Soares e com o 

Fernando Migliaccio, que eram dois executivos da Odebrecht e faziam parte das 

operações estruturadas. Essas ordens eram sempre feitas toda segunda feira a tarde. A 

Maria Lúcia, de Salvador, mandava a programação da semana e após ela mandar o 

Fernando Migliaccio confirmava aonde teriam que ser feitas as entregas, passava as 

senhas e assim era efetuado. No caso específico da Odebrecht era tudo via senhas e em 

95% das vezes nós não sabíamos quem era o beneficiário final, principalmente em São 

Paulo. No Rio de Janeiro, nós sabíamos alguns beneficiários e era feito através de 

senhas. 

(...) 

Membro do MPF: Com relação a Paulo Melo, como que era 

operacionalizado? 

Alvaro Novis: Foi o mesmo motivo que eu fiquei sabendo. Eu conheci paulo 

melo a bem menos tempo que eu conheci o Jorge Luiz. Paulo Melo eu tive mais 

encontros do que com Piciani, em que me encontrei com ele só uma vez na vida. Paulo 

Melo entrou na minha agenda quando ele assumiu a assembleia, aí veio primeiro a 
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Fetranspor, começou a relação ali na figura da Andreia e depois entrou a Odebrecht e se 

eu não me engano quem acertou a vida do Paulo Melo na Odebrecht foi o Leandro e 

eles dois se acertaram que eu faria o pagamento. E os pagamentos relacionados a 

Fetranspor quem ordenava e quem mandava fazer os pagamentos era o José Carlos 

Lavores. 

Membro do MPF: E como era a liquidação desses valores no caso 

Odebrecht com Paulo Melo? 

Alvaro Novis: Era entregue em espécie, no caso o Paulo Melo tinha 

valores…. No começo havia a entrega em um hotel no flamengo, depois teve 

pagamentos feitos em um escritório no centro da cidade, e quem fazia esse meio campo 

era a Andreia. 

Membro do MPF: A Andréia e o Jorge Luiz também tinham um 

relacionamento com a Hoya? 

Alvaro Novis: Andréia era cliente da Hoya, tinha um cartão nosso, 

visa/mastercard de turismo e era cliente de um fundo nosso também. 

Membro do MPF: Mas essas entregas têm relação com esses negócios 

lícitos com a Hoya? 

Alvaro Novis: Não, não tinham nada a ver. 

Membro do MPF: E aí tinha documentação... 

Alvaro Novis: Tudo, tudo, ela era cliente do nosso fundo, tudo certinho. 

Paralelamente depois eu soube que ela era a pessoa do Paulo Melo, aí começou outra 

relação. Até acredito que ela tenha sido colocada ali porque o chefe mandou né. Porque 

era uma pessoa de confiança. 

Membro do MPF: O Fábio o senhor teve contato? 

Alvaro Novis: Não, posso ter tido uma vez mas não lembro. 

Membro do MPF: E ele era cliente da Hoya? 

Alvaro Novis: Não lembro. Pode ter comprado dólar turismo alguma vez 

mas eu não me lembro porque a Hoya tinha muitos clientes. Mas na área de fundos de 

investimento não. 

Membro do MPF: E o senhor Jorge Luiz? 
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Alvaro Novis: Jorge era cliente de câmbio, de fundos também não, era uma 

figura que eu tinha um bom relacionamento, que eu gostava bastante. 

Membro do MPF: Mas as entregas feitas que estão aqui na denúncia não 

tem ligação nenhuma com esses negócios de investimentos? 

Alvaro Novis: Nenhuma. 

 

O colaborador EDIMAR DANTAS, em seu interrogatório, em juízo, 

também reconheceu ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO como operadores financeiros de 

PAULO MELO, conforme trecho destacado, verbis: 

 

Juiz Marcelo Bretas: O processo trata de um possível caixa da Fetranspor 

que era abastecido através do recolhimento de dinheiro em espécie de várias empresas 

de ônibus. De posse desses recursos, o senhor Álvaro Novis, o senhor e outras pessoas 

da Hoya faziam pagamentos, sejam por determinação da Odebrecht ou da Fetranspor a 

agentes públicos. A denúncia menciona três agentes públicos: Jorge Picciani, Paulo 

Melo e Edson Albertassi. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento desses fatos, 

qual é sua participação eventual nisso, enfim, fique à vontade. 

Edimar: Edison Albertassi eu não conheço. O Jorge Luiz que era 

representante do Piciani e a Andreia que era representante do Paulo Melo. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor entregou recursos a essas pessoas? 

Edimar: Entreguei. 

Juiz Marcelo Bretas: Os recursos eram para Piciani e Paulo Melo? 

Edimar: Isso. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: E em nome de Paulo Melo? 

Edimar: Andreia. 

Juiz Marcelo Bretas: E Fábio, irmão dela? 

Edimar: Também, quando ela não estivesse no local poderia entregar ao 

Fábio. 
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Juiz Marcelo Bretas: Eventualmente então o Fábio fazia as vezes da 

Andreia? 

Edimar: É, se ela não estivesse no local da entrega, seria feita a ele. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor alguma vez entregou diretamente aos 

deputados Piciani e Paulo Melo? 

Edimar: Não, sempre para os assessores. 

Juiz Marcelo Bretas: Alguma outra pessoa recebeu dinheiro em nome de 

Piciani além de Jorge Luiz? 

Edimar: Que eu me lembre não. 

Juiz Marcelo Bretas: E em nome de Paulo Melo? 

Edimar: Também não. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: Essas pessoas sabiam que estavam recebendo dinheiro 

ou só 

estavam recebendo um pacote lá? 

Edimar: Sabiam que era dinheiro porque eles solicitavam. 

Juiz Marcelo Bretas: Como que se dava essa solicitação? 

Edimar: O Jorge ia pessoalmente lá na corretora e solicitava, a Andreia 

também, não diretamente a mim. O jorge falava comigo... 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: E com relação a Paulo Melo. O senhor disse que era 

Andreia 

e o Fábio que cuidavam disso né? 

Edimar: Isso, na ausência dela ela pedia para deixar com ele. 

Juiz Marcelo Bretas: E como é que era entregue esse dinheiro? 

Edimar: Em espécie, na rua do Carmo número 6 ,n 1105. Eu nunca fui lá, 

não sei se era sala, escritório. Mandava o Office. 

Juiz Marcelo Bretas: Qual era a média de dinheiro que segui para Paulo 

Melo? 
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Edimar: Geralmente 500 mil por semana, as vezes duas vezes na semana no 

início. Mas as vezes não era algo rotineiro. 

Juiz Marcelo Bretas: Mas passava de 1 milhão por mês? 

Edimar: Passava. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor sabia identificar se esse fluxo de dinheiro 

para os deputados estava vindo da Fetranspor ou da Odebrecht? 

Edimar: A maioria era da Fetranspor. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: A Andreia e o Fabio eles iam lá no seu escritório? 

Edimar: A Andreia ia muito lá, o Fábio nunca apareceu no escritório. 

Juiz Marcelo Bretas: O Fábio era só eventualmente quando a Andréia não 

podia né? 

Edimar: Isso, na realidade a Andreia procurava muito o Márcio, ela não 

falava muito comigo. Só quando o Marcio não estava ai ela deixava um recado, enfim. 

Juiz Marcelo Bretas: Quem foi que deu atribuição, qualificou a Andreia para 

falar em nome de Paulo Melo? O senhor presenciou o dia em que ele falou “ela é minha 

representante aqui”? 

Edimar: Não. Porque foi o Márcio que me apresentou “essa é a Andreia” 

isso quando ele esteve lá para pegar essas solicitações. Que nesse período maior em que 

o Paulo Melo teve conta lá, foi o Márcio que ia lá receber as instruções do Zé Carlos. 

Não sei se o Zé Carlos apresentou a ela, falou quem seria ela...eu não tenho esse 

conhecimento. E posteriormente o Márcio me apresentou: “essa aqui é a Andreia do 

paulo melo” Mas geralmente ela não solicitava nada para mim, só quando o Márcio não 

estava. 

(...) 

Membro do MPF: E as planilhas de controle para o Piciani? Tinham algum 

nome essas planilhas? 

Edimar: Tinha, a que o Jorge controlava era Platina. 

Membro do MPF: E qual que era a do Paulo Melo? 

Edimar: pinguim. 
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Membro do MPF: Então ali o senhor fazia o registro de quanto tinha saído... 

Edimar: Entradas, saídas, para quem seria. Na conta pinguim eu sempre 

botava uma observação que era para a Andreia para toda solicitação que ela pedia para 

ela saber o que ela solicitou né. 

 

RICARDO CAMPOS e CARLOS ALBERTO VITAL, ambos office boys 

da corretora Hoya (empresa de ÁLVARO NOVIS), foram ouvidos em Juízo como 

informantes e foram categóricos ao afirmar que entregavam altas quantias em dinheiro 

para ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO. 

 

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho das declarações de RICARDO 

CAMPOS, verbis:  

 

Indagado pelo MPF, respondeu que “trabalha com Álvaro desde 1991 e que 

faz entrega de moeda estrangeira; que é liquidante de câmbio; que trabalhava na 

“Hoya”; que também trabalhava com Edimar e que ele era seu chefe; que além da 

função formal de trabalhar como liquidante de câmbio entregava reais em espécie em 

vários endereços; que a distinção entre um contrato de câmbio formal e as entregas de 

valores informais era o fato de que o câmbio tinha documentos que o lastreavam 

enquanto que a entrega de reais não tinha documento algum; que as entregas de reais 

começaram a acontecer por volta de uns 8 a 10 anos atrás; (…) tendo recebido apenas 

a função de entregar e receber valores; que o dinheiro chegava à sede da corretora 

Hoya por meio de uma transportadora de valores chamada “trans-expert” e de lá o 

dinheiro era passado para ele; que esses valores não tinham nada a ver com câmbio; 

que se lembra que dentro do universo de pessoas em que entregou dinheiro, havia uma 

tal de Andreia e um Fábio; que entregava os valores geralmente na Rua do Carmo n° 7 

, não se recordando com precisão o andar (11° ou 13° mais ou menos); que as vezes 

Andréia e Fábio estavam juntos ou não; que foram várias entregas realizadas nesse 

endereço aos dois; que reconheceu ambos por foto; que não sabia que eram irmãos; 

que de início não sabia as finalidades do dinheiro pois ninguém nunca lhe falou nada, 
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mas com o tempo passou a desconfiar; que entregou dinheiro lá ao longo de vários 

anos; que ia nesse endereço umas duas vezes por mês; que entregava os valores ou 

para Andreia ou para o Fábio; que só soube do vínculo de Andreia com Paulo Melo 

após ouvir uma conversa no trabalho entre Edmar e Márcio.” 

 

No mesmo sentido, asseverou CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA 

que “trabalha na Hoya há mais de 30 anos sendo liquidante de câmbio; que fazia 

entrega de dinheiro dentro das operações de contrato de câmbio e fora delas também; 

que era o Edimar e o Márcio que pediam pra ele entregar; que os valores eram em 

espécie; que o senhor Novis não dava ordens para ele entregar os valores; que não 

havia recibo nem nada referente aos valores que ele tinha que entregar; (...); que as 

entregas para Fábio e Andréia eram feitas umas duas vezes na semana e que os valores 

giravam em torno de 300 a 350 mil reais; que a Andréia também ía na Hoya para 

combinar o dia da entrega; (...).”. 

 

As declarações de ÁLVARO NOVIS, em seu termo de colaboração, 

corroboram o relato dos office boys da Hoya, ao afirmar que “com relação a PICCIANI 

os pagamentos se davam por meio de operador financeiro de PICCIANI chamado 

JORGE LUIZ RIBEIRO; (...); Que as entregas de recursos eram feitas pela 

transportadora de valores nos endereços mais frequentes: escritório localizado na Rua 

Assembléia, nº 10, sala 1409, e na Rua Ouvidor, nº 60, sala 512, Centro, do Rio de 

Janeiro, onde JORGE LUIZ RIBEIRO da empresa BKR, da qual é sócio; Que a maior 

parte das entregas na Rua Assembléia, nº 10, eram feitas pelas TRANS EXPERT, 

aproximadamente duas ou três vezes por semana, pois havia divisão de valores por 

causa do risco na entrega; (...)” – fl. 131, autos nº 0502140-48.2018.4.02.5101. 

 

A cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal confirma o vínculo 

entre ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO e PAULO MELO ao detalhar a relação entre 

eles ao longo de vários anos, conforme trecho destaco in verbis: 
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“De acordo com os Relatórios de Informação nº 014 e 016/2017, da 

Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRR2, as pessoas que recebiam propina 

para o deputado PAULO MELO trabalham na ALERJ. ANDREIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO (Relatório de Informação nº 015/2017) é Chefe de Gabinete 

Parlamentar de PAULO MELO e aparece como doadora de 18 mil reais para sua 

campanha em 2014, sendo que seu salário de julho de 2017, último disponibilizado no 

Portal Transparência da ALERJ, que só publica dados de janeiro a julho de 2017, é de 

R$13.610,16. 

FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO (Relatório de Informação nº 

016/2017), irmão de ANDREIA, também trabalha na ALERJ. Em fevereiro de 2011, foi 

nomeado para exercer cargo em comissão de Chefe de Gabinete junto à Presidência do 

deputado PAULO MELO. Posteriormente, em fevereiro de 2015, foi nomeado para 

exercer cargo em comissão de Assistente I, junto à Presidência ocupada à época por 

JORGE PICCIANI. Ele aparece como doador de PAULO MELO, nas eleições de 2006, 

valor 5 mil reais, nas eleições de 2014, no valor de 25 mil reais. Não obstante, o seu 

salário, segundo dados extraídos do Portal Transparência da ALERJ, em julho de 

2017, foi de R$11.033,89. 

Diga-se, ainda, que FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO depositou na 

sua conta R$ 200.000,00, no dia 30/11/2012, conforme RIF nº 29490, fls. 3. 

Como já assinalado acima, os endereços de entrega da propina possuem 

relação com PAULO MELO.” 

 

A Informação da Polícia Federal (fl. 377 dos autos 0509581-

17.2017.4.02.5101 – TA nº 487/2017 – fl. 4825), por sua vez, revela, a partir dos 

registros de acesso da Sede da Construtora Norberto Odebrecht, no Rio de Janeiro, a 

presença, autorizada por BENEDICTO JÚNIOR, do doleiro ÁLVARO JOSÉ 

GALLIEZ NOVIS (4 vezes), e seus funcionários MARCIO JOSÉ FREIRE DO 

AMARAL (1 vez), RICARDO CAMPOS SANTOS (18 vezes), CARLOS ALBERTO 

VITAL DA SILVA (26 vezes) e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO (33 vezes), no 
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período de 2007 a 2016, ou seja, quando ocorreram os pagamentos destacados no 

sistema Drousys da ODEBRECHT e no pen drive de NOVIS. 

 

Da análise dos dados constantes no IPL 085/2017 – DELECOR/SR/PF/RJ,  

é possível constatar diversas ligações entre a acusada ANDRÉIA, operadora financeira 

de PAULO MELO, e o funcionário da HOYA responsável pela entrega de propina a 

mando de NOVIS. Embora a acusada alegue que a razão de tais ligações são os 

investimentos que a própria tem com a referida corretora, tal tese não se revela crível, 

na medida em que número de ligações (21) do funcionário da HOYA (MARCIO 

AMARAL) para ANDREIA é, em muito, superior as ligações dessa (6) para aquele. 

 

Além disso, vale destacar a coincidência de alguns desses contatos com a 

data de entrega da propina registrada na planilha de NOVIS. 

 

Em seus interrogatórios, em juízo, ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO 

negaram o recebimento de valores em nome de PAULO MELO.  

 

ANDRÉIA alegou que o seu contato com corretora HOYA se dava em razão 

de investimentos lícitos que tinha na referida empresa e também em razão de abertura 

de cartões para viagem, tendo ido à HOYA poucas vezes, sem, contudo, lograr infirmar 

o robusto conjunto probatório constante dos autos no sentido de que ostentava sim a 

condição de responsável pelo recebimento de propina em nome de PAULO MELO. 

 

FÁBIO, de igual modo, negou os fatos que lhe foram imputados na 

denúncia, alegando em suas declarações que não tinha autorização para abrir qualquer 

encomenda endereçada ao deputado PAULO MELO e que conhecia a HOYA apenas 

porque sua irmã teria conta lá e que se recebeu algo de algum portador da HOYA foi 

por ordem padrão; também sem lograr êxito em afastar as provas constantes dos autos 

que apontam para sua participação como intermediário no recebimento de vantagem 

indevida. 
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Ressalte-se que foram encontrados na residência do acusado FÁBIO a 

quantia de R$ 55.000,00, tendo o ora réu alegado que se tratava de valores acumulados 

com diárias de táxi e saques de seus salários da ALERJ e que seriam utilizados para 

pagamentos de despesas do dia a dia. No entanto, tal versão não se revela crível diante 

da própria versão do acusado de que ostentava uma vida simples, o que não é 

compatível com o acúmulo de tal quantia em casa apenas para fazer frente a gastos 

cotidianos. 

 

A reforçar os fortes indícios de que FÁBIO CARDOSO, assim como 

ANDRÉIA, auxiliava o agente público PAULO MELO na prática de condutas ilícitas, 

foram apreendidos na casa de FÁBIO talões de cheques assinados em branco da 

empresa Mauá do deputado PAULO MELO, o que se afigura no mínimo suspeito, 

sobretudo diante da frágil justificativa apresentada pelo ora réu para tal conduta. Veja-

se: 

 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: O sr administra ou 

integra o quadro social dessa empresa MAUÁ AGROPECUÁRIA? 

FÁBIO CARDOSO: Não. 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: Por qual razão o sr 

tem talões de cheques? 

FÁBIO CARDOSO: O deputado saiu em uma sexta-feira, deixou os talões 

de cheque em cima da mesa do gabinete, assinados, para não ficar la, como estavam 

assinados eu levei para a minha casa. Se você for olhar a movimentação financeira que 

eu pedi para anexar ao processo, me imputaram como sendo o operador financeiro. A 

última transição de cheque que foi feita foi em Abril, eu fui preso em Novembro… 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: qual transação de 

cheque com o que? 

FÁBIO CARDOSO: o último cheque depositado na conta... 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: na sua conta? 
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FÁBIO CARDOSO: na minha conta não, na conta da empresa.. 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: Da Mauá? 

FÁBIO CARDOSO: da Mauá, que estava la, o cheque conforme você 

debita, o último cheque usado foi em Abril, me prenderam em novembro, não tem 

movimentação financeira, mesma coisa com os cartões o período que foi usado. 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: esses cheques em 

branco estavam la na sua casa…. 

FÁBIO CARDOSO: o cheque estava em branco e assinado porque ele 

esqueceu. Quem é o responsável pela empresa MAUÁ é a filha dele que se chama 

Cristiane e o gerente dele fica na fazenda, em Minas gerais se não me engano. 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: não tinha nenhuma 

gaveta com chave no gabinete que o sr pudesse guardar esses cheques? Achou melhor 

levar pra casa? 

FÁBIO CARDOSO: eu trabalho com ele ha 20 anos, assim, deixou la um 

cheque assinado e eu vou estar na próxima semana com ele. 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL: E ai o sr passa o final 

de semana com o cheque assinado? 

FÁBIO CARDOSO: eu não vou gastar o cheque, não vai ter uso do cheque, 

mais perigoso deixar ele la e uma pessoa da limpeza pegar e usar, fazer alguma coisa, 

não tem porque não pegar. 

 

Vê-se que a justificativa apresentada pelo ora acusado revela-se 

demasiadamente frágil, não sendo crível a versão por ele apresentada. 

 

Cumpre ainda destacar os diálogos transcritos na manifestação ministerial 

de fls. 3249/3304, os quais foram extraídos dos registros de áudios mantidos na 

corretora HOYA e entregues pelo colaborador ÁLVARO NOVIS, cuja material 

encontra-se na íntegra em HD externo acautelado neste Juízo, conforme Termo de 

Acautelamento nº 740/2018 (fls. 3601), que revelam o contato permanente entre os 
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funcionários da HOYA e os ora acusados ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO em 

ligações, por meio de mensagens cifradas. 

 

Ao que tudo indica, os diálogos continham mensagens cifradas, a fim de 

ocultar a finalidade ilícita dos encontros/reuniões marcadas entre os seus interlocutores. 

Cito, como exemplo, os diálogos entre Fábio Cardoso, Edimar Dantas (Hoya) e Márcio 

(Hoya) – Terminal nº 988085237, realizados em 11 e 13.09.2013, transcritos a seguir: 

 

“11/09/2013 

17:12  

HOYA CORRETORA – HOYA Corretora boa tarde? 

FÁBIO CARDOSO - Boa tarde, por favor, o Márcio. 

HOYA CORRETORA - Márcio – Alô? 

FÁBIO CARDOSO – É, Márcio? 

HOYA CORRETORA - MÁRCIO: Sim, sou eu. 

FÁBIO CARDOSO - Boa tarde, é o Fábio... Fábio, que tem 

falado com você, estive aí, encontrei com você ontem na rua... 

HOYA CORRETORA - Márcio - Oi Fábio, tudo bem? Caraca, 

eu tava te ligando, deixa eu te falar é porque eu não vou poder, 

eu tive um problema, marquei outra reunião, eu não vou poder 

ir naquela reunião entre 12 e 14 horas não, eu só tenho horário 

disponível pra ir entre 14:30 e 15:30... 

FÁBIO CARDOSO – 14:30 e 15:30, amanhã né? 

HOYA CORRETORA - MÁRCIO - É. 

FÁBIO CARDOSO – Tá, eu vou... tá fechado, tá fechado. 

 

HOYA CORRETORA - MÁRCIO – tá bom, tranquilo. 

FÁBIO CARDOSO – ta bom, eu te aguardo lá então. 

HOYA CORRETORA - MÁRCIO – Beleza, 14:30/15:30 eu to 

passando lá então. 
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FÁBIO CARDOSO – Obrigado ein Márcio, boas festas, tchau. 

HOYA CORRETORA - MÁRCIO – Tchau. 

 

13/09/2013 

15:28 

 

MÁRCIO – Oi FÁBIO, e aí, chegaram? 

FÁBIO CARDOSO – Conseguiu, segundo uma ligação que eu 

recebi de você ta lá no local já. 

MÁRCIO – Tá legal, que eu to enrolado. Ta legal. Valeu, 

desculpe aí. 

FÁBIO CARDOSO – De maneira nenhuma irmão, a gente se vê. 

Um abraço grande, tchau tchau. 

MÁRCIO – tchau tchau.” 

 

 

Portanto, diante do farto conjunto probatório constante dos autos, composto 

por declarações dos colaboradores, corroboradas por planilhas com o registro dos 

valores pagos a título de propina, depoimentos harmônicos dos funcionários da HOYA, 

registros de ligações telefônicas, diálogos entre os ora acusados e os funcionários da 

HOYA com mensagens cifradas a respeito de diversas reuniões e horários que, ao que 

tudo indica, tratava-se de combinações para entrega de propina, não há dúvidas de que 

ANDRÉIA e FÁBIO CARDOSO praticaram a conduta descrita no artigo 317 do 

Código Penal ao intermediar o recebimento de vantagens indevidas para PAULO 

MELO. 

 

Além disso, considero que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no 

§ 1º do artigo 317 do CP. Isso porque, diante da prova colacionada aos autos restou 

demonstrado que tinham inequívoca ciência de que, em razão das vantagens recebidas a 
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título de propina, o deputado PAULO MELO fazia o que estivesse ao seu alcance para 

proteger o setor de transportes. 

 

Como bem destacou o MPF “a postura da ALERJ de favorecer os negócios 

da FETRANSPOR é longínqua e encontra eco nas reportagens jornalísticas das três 

últimas décadas que se reportam à existência de uma “Caixinha”, a favorecer a uma 

suposta bancada da FETRANSPOR. 

Um dos maiores exemplos, no histórico de favorecimento ao setor de 

transporte público – de forma harmônica pelo legislativo e executivo – é a Lei nº 5628, 

de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o bilhete único nos serviços de transporte 

coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e deu outras providências.”. 

 

Ainda que não se possa dizer que para cada pagamento tenha correspondido 

um ato de ofício específico, é correto concluir que a prática desses atos funcionais, 

sobretudo os que foram descritos na denúncia, ocorreram com desvio de finalidade, já 

que pautados pelo efetivo recebimento de indevida vantagem econômica, o que é 

suficiente para configurar a qualificadora prevista no artigo 317, parágrafo primeiro do 

Código Penal. 

 

Em relação à BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO considero 

que o tipo legal reportado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ATIVA) se 

encontra devidamente configurado. Da análise de seus interrogatórios infere-se que 

ambos confessaram ter efetuado pagamentos de vantagem indevida ao agente político 

PAULO MELO. 

 

Contudo, afasto a aplicação da causa de aumento de pena prevista no 

parágrafo único do artigo 333 do CP, tendo em vista que, embora os ora réus 

BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO tenham confessado o pagamento das 

vantagens indevidas a PAULO MELO e que o faziam com o fim de obter benefícios 
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para Odebrecht, caso fosse necessário, não há nos autos a demonstração de algum ato de 

ofício específico praticado ou mesmo que algum ato específico que tenha sido retardado 

ou deixado de ser praticado. 

 

Quanto a alegação das defesas de BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO 

AZEVEDO de que a conduta praticada não se subsume ao delito de corrupção ativa, 

tendo em vista que os pagamentos feitos a PAULO MELO correspondiam a doação de 

campanha via caixa 2, não merece prosperar. Vê-se que os ora réus não fizeram 

qualquer prova nesse sentido, sendo ônus da defesa comprovar que os valores entregues 

a título de vantagem indevida tinham como destino a doação de campanha via caixa 2, 

não sendo suficiente meras alegações quando as evidências são no sentido de que o 

dinheiro era para benefício pessoal. 

 

Diante das provas colacionadas aos autos, não restam dúvidas de que os 

executivos da ODEBRECHT tinham pleno conhecimento de que os valores pagos 

tratavam-se de propina e tinham como objetivo a facilitação de novos contratos, sendo 

certo que o proveito do dinheiro ilícito é fato posterior irrelevante. 

 

Vê-se que o próprio réu BENEDICTO JÚNIOR ao confessar os fatos 

descritos na denúncia, reconheceu que, na condição de executivo da empresa Odebrecht, 

efetuou o pagamento de vantagem indevida ao agente público JORGE PICCIANI, com 

o objetivo de beneficiar a empresa quando houvesse a necessidade. Confira-se: 

 

“Durante os períodos de campanha eleitoral, PICCIANI me 

procurava pessoalmente para que eu ajudasse com a campanha. 

Havia um sistema que gerenciava esses pagamentos ilícitos: o 

DROUSYS em que havia uma equipe responsável pelo sistema e 

eu era apenas usuário dele, e a equipe alimentava o sistema 

com os pedidos de pagamento feitos por mim. Nesse sistema, 

nós detectamos pagamentos a PICCIANI nos anos de 2008, 
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2010, 2012 e 2014, no qual eu atribuí um codinome GREGO 

pois o sistema era usado por mais gente como doleiros por 

exemplo, então era necessário “preservar” de certa forma o 

nome do beneficiário da quantia ilícita. No ano de 2008 o valor 

aproximado repassado a PICCIANI foi de 2 milhões e meio de 

reais em caixa dois, em 2010 foram 5 milhões de reais pagos no 

exterior, em 2012 foram 400 mil reais e em 2014 foram 1 

milhão e 250 mil reais. No ano de 2011, existe uma rubrica no 

nosso sistema de 2 milhões de reais mas eu não trouxe isso no 

meu termo porque não foi entrega de dinheiro mas sim aparece 

como “crédito” e eu não me recordo de ter conversado com 

PICCIANI sobre esse valor e também não me recordo de esse 

montante ter sido entregue, lembrando que o sistema era aberto, 

operado por terceiros dentro da organização. Eu gostaria de 

lembrar também que haviam pedidos de recursos fora do ano 

eleitoral também, pois os parlamentares alegavam que existiam 

gastos correntes, sendo que esses pagamentos em anos sem ser 

de campanha se deram tanto por caixa dois como por pelas vias 

oficiais de doação. Com exceção ao valor de 2010 pago no 

exterior que eu vou explicar mais a frente, todos os outros eu a 

partir do momento que combinei com PICCIANI, informei ao 

Departamento de Operações Estruturadas o valor que tinha que 

ser entregue e o prazo e o departamento se organizava a partir 

disso. No caso do Dr. PICCIANI a questão era bem singular. 

Como o doleiro que trabalhava para a ODEBRECHT era o 

ÁLVARO NOVIS, que operava no Rio de Janeiro, o próprio 

PICCIANI tinha uma conta com o doleiro e eles se entendiam de 

como PICCIANI receberia os valores, em uma espécie de 

“compensação interna”, não havendo necessidade de passar 

uma senha a PICCIANI. 
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(…) 

Juiz Marcelo Bretas: Esses pagamentos ao PICCIANI eram 

realizados pelo ÁLVARO NOVIS? 

Benedicto: Sim, por ele mesmo. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor conhece os detalhes de como era 

feita essa entrega? Quando? Onde? 

Benedicto: Não, eu não participava dessa operacionalização 

específica pois ficava incumbido de realizar as tratativas de 

pagamento com os agentes políticos que eram vários como o 

Cabral, o Aécio, o Cunha etc. Os doleiros que tratavam os 

detalhes diretamente com os beneficiários. Eu sabia que os 

valores estavam sendo efetivamente pagos porque ninguém veio 

reclamar comigo que a odebrecht não pagou o combinado. 

Juiz Marcelo Bretas: Como era feito o pedido, como chegava a 

demanda da propina? Havia referência a alguma obra 

específica? Ou ficava tudo meio implícito para após as 

eleições? 

(...) 

Benedicto: Eu entendia que era importante o sistema ver que a 

ODEBRECHT era parceira do PMDB e achava necessário, 

pois a qualquer momento poderia solicitar alguma ajuda a 

algum desses dois políticos influentes. 

Juiz Marcelo Bretas: Voltando a questão da solicitação. Como 

de fato foi feito o pedido? Eles se referiam apenas à campanha 

ou usavam expressões do tipo “me ajuda que eu te ajudo”? 

Como era isso? 

Benedicto: A solicitação era objetiva e direta, eles falavam que 

estavam precisando de dinheiro para a campanha eleitoral 

própria ou de algum filho. Nunca houve ameaças caso não fosse 

feita a doação, nem nada do tipo. 
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Juiz Marcelo Bretas: O senhor mencionou em campanha para 

os filhos… Esse dinheiro também foi usado para campanha dos 

filhos dos deputados? 

Benedicto: Sim, ele possuía filhos disputando eleições também, 

por isso os valores eram altos, por exemplo os 5 milhões.” 

 

A corroborar ainda mais a conclusão de que o dinheiro pago ao agente 

público JORGE PICCIANI se tratava de pagamento de propina, vê-se que parte dele foi 

pago no exterior, conforme demonstrado linhas acima, não logrando o ora réu 

BENEDICTO JÚNIOR esclarecer de forma convincente a razão para o pagamento que, 

suspostamente era para ajudar em campanha, ser feito no exterior. 

 

Juiz Marcelo Bretas: Se era pra ajudar na campanha, por que 

depositar no exterior? 

Benedicto: Eu não perguntei, mas havia uma dificuldade de manejar 

tamanha quantia de dinheiro no Brasil e assim sendo, José Augusto que indicou 

essa forma de recebimento dos valores. 

Juiz Marcelo Bretas: Não causava estranheza o dinheiro ser para 

campanha no Brasil mas ser depositado no exterior? 

Benedicto: Estranheza causava mas havia vários agentes políticos que 

pediam para receber dessa forma, acredito que por ser mais fácil para eles de 

manejar. 

(…). 

 

E mais, indagado sobre se mesmo os pedidos feitos fora de época eleitoral 

eram a pretexto de campanha, BENEDICTO JÚNIOR afirmou que “mesmo aqueles em 

que a gente sabia que era corrupção mesmo na acepção da palavra, tudo era sempre 

travestido de doação eleitoral. Ninguém nunca chegava e falava que queria dinheiro 

para viajar para paris por exemplo. Só que quando somava o valor que eu doava com o 
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valor que outros doavam ai você via que passava muito do necessário para a 

campanha.”. 

 

Não restam dúvidas, portanto, diante das declarações do próprio réu 

BENEDICTO JÚNIOR, aliado a comprovação do pagamento de vultosos valores em 

favor do agente público JORGE PICCIANI, por intermédio do réu JORGE LUIZ 

RIBEIRO, sendo alguns pagamentos feitos no exterior, bem como da realização de ato 

de ofício infringindo dever funcional, que a conduta narrada no Fato 01 da denúncia se 

subsume ao tipo de corrupção, não havendo que falar em readequação típica do delito 

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

 

Dessa forma, considero demonstrado o recebimento de vantagens indevidas, 

de forma livre e consciente, pelo réu JORGE LUIZ RIBEIRO, na condição de operador 

financeiro do então agente público JORGE PICCIANI, bem como a prática de atos de 

ofício com infringência de dever funcional, a fim de atender aos interesses privados da 

construtora Odebrecht pelo agente público JORGE PICCIANI, em contrapartida ao 

recebimento das vantagens indevidas, a caracterizar a conduta descrita no artigo 317, § 

1º do CP. 

 

Tendo em vista que a qualidade de funcionário público configura elementar 

do crime de corrupção passiva, comunica-se ao ora réu JORGE LUIZ RIBEIRO, por 

força do artigo 30 do Código Penal. 

 

De igual modo, resta demonstrada a autoria imputada a BENEDICTO 

JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO pela prática da conduta de corrupção ativa prevista 

no artigo 333, parágrafo único, do CP, na forma do artigo 71, também do CP, por ter 

efetuado o pagamento de vantagem indevida ao agente público JORGE PICCIANI, a 

fim de receber benefícios para a construtora Odebrecht, com a prática de ato infringindo 

dever funcional. 

. 
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Da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva 

(FATO 03) 

 

Em relação ao FATO 03, narra a denúncia o pagamento de vantagens 

indevidas a JORGE PICCIANI, por meio de JOSE CARLOS LAVOURAS, JACOB 

BARATA FILHO, LELIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA, empresários ligados à 

FETRANSPOR, no período de julho de 2010 a julho de 2015, no total de R$ 

49.960.000,00. 

 

Ao que tudo indica, os empresários do setor de transporte mantinham junto 

às empresas de ônibus “caixa 02” para pagamento de propina ao deputado estadual, a 

fim de que ele praticasse atos parlamentares benéficos para o referido setor. Segundo a 

exordial, o montante era encaminhado pelos referidos empresários, por intermédio de 

ALVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, e recebido por JORGE LUIZ RIBEIRO, 

assessor pessoal de PICCIANI. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região, a suspensão da ação penal em relação ao colaborador 

ÁLVARO NOVIS, e a concessão do perdão judicial a EDIMAR DANTAS, respondem 

neste processo pelo FATO 03 os denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO, JACOB 

BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA. 

 

Assim, em razão do auxílio doloso para o recebimento do dinheiro da 

corrupção, foram imputados a JORGE LUIZ RIBEIRO os crimes descritos no artigo 

317, § 1º, c/c 29 e 30, por trinta e quatro vezes, na forma do artigo 71, todos do 

Código Penal, por sua vez foi imputado à JACOB BARATA FILHO, LÉLIS 

TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA o delito previsto no artigo 333, parágrafo único, 

por trinta e quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. 
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De acordo com as declarações de ÁLVARO NOVIS, doleiro responsável 

por executar as ordens de pagamento em favor de PICCIANI, prestadas em juízo, foi 

contratado pela FETRANSPOR, por intermédio de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, com 

quem mantinha relações de amizade, para efetuar os pagamentos aos agentes públicos 

corrompidos pelas empresas de ônibus. Asseverou que, diante dessa proximidade com 

LAVOURAS soube dele que o dinheiro entregue a JORGE LUIZ RIBEIRO tinha como 

destinatário final o acusado JORGE PICCIANI. 

 

De acordo com NOVIS: “no caso de Picciani, ele tinha uma pessoa que 

representava ele, que foi me apresentado inclusive por José Carlos, há muitos anos 

atrás, que é o Jorge Luiz. Essa pessoa era quem recebia a demanda de Picciani. A 

demanda de Paulo Melo quem tratava era uma senhora chamada Andreia. Estive 

poucas vezes com ela, mas era ela quem tratava”. 

 

Quanto à regularidade e a forma dos pagamentos, o colaborador afirmou que 

“no começo, era semanal, porque se dividia. Eram valores mensais que eram tratados 

entre eles e eu ia pagando no decorrer da semana com a demanda de rais que entravam 

e com a demanda de pagamentos que o José Carlos demandava (….) os pagamentos 

eram semanais, ora de duas em duas semanas… Essas entregas eram feitas de três 

maneiras: o pessoal da transportadora casualmente, várias vezes, dependendo de onde 

fosse a demanda; algumas demandas o Jorge Pegava pessoalmente, tinha algumas 

demandas que o Jorge recebia num escritório, se não me engano, no Edifício Cândido 

Mendes. No caso de Paulo Melo, tinham entregas que eram feitas no Flamengo, tinham 

entregas que eram feitas na Avenida Atlântica. Quem vai poder precisar melhor a 

entrega desses recursos vai ser o Edimar (...)”. 

 

Além disso, NOVIS revelou os meios pelos quais fazia contato com JORGE 

LUIZ (Tel. 552199661105), os endereços nos quais o dinheiro era entregue, com os 

respectivos valores e datas (O endereço mais frequente de entrega era na rua da 

Assembleia, nº 10, sala 1409, sede da empresa PJ3 EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS LTDA. Algumas vezes, as entregas foram realizadas na Rua Ouvidor, 

nº 60, sala 512, sede da BKR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP ambas no Centro 

do Rio de Janeiro). Os dois endereços estão associados a JORGE LUIZ RIBEIRO, 

conforme já destacado por ocasião da análise do FATO 01 da denúncia. 

 

Segundo o colaborador, tais pagamentos começaram na década de 90 e se 

estenderam até o final de 2015, 2016, sendo tudo registrado em planilhas. 

 

A corroborar as declarações feitas pelo referido colaborador, foram 

acostadas aos autos extratos impressos, contemporâneos aos fatos, além de um pen drive 

contendo registros contábeis da época em que os pagamentos espúrios foram realizados. 

 

Como já dito, o referido pen-drive foi submetido à perícia, conforme Laudo 

nº 1525/2017, que destaca a data da criação e de modificação de cada arquivo inserido 

no pen drive (e que estão guardados na mídia de fl. 292 dos autos 0509581-

17.4.02.5101), o que afasta a tese de que tais dados podem ter sido forjados mas, ao 

contrário, demonstra que os dados foram produzidos gradativamente ao longo do tempo. 

 

A título de organizar as informações contidas nas planilhas gravadas no 

referido pen-drive, a defesa de NOVIS elaborou tabelas, as quais constam nos anexos de 

colaboração, a partir dos dados constantes nas referidas planilhas, cujos arquivos são 

contemporâneos aos fatos e foram objeto de perícia. 

 

À fl. 4226 consta imagem desse extrato em que se observa no topo do 

documento as expressões “Cliente” e “satélite”. Segundo relata NOVIS, “satélite” era o 

apelido utilizado para identificar PICCIANI, assim como o codinome “platina”. 

 

Observa-se ainda no referido documento, ao lado de datas e valores, o 

código “XX” que, segundo NOVIS era a senha para ocultar o nome de JORGE LUIZ 

dos registros contábeis feitos pelo doleiro (fls. 139 da PET 11962). 
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As declarações do colaborador EDIMAR DANTAS, em seu interrogatório, 

em juízo, também apontam no sentido de que JORGE LUIZ era o responsável por 

receber os valores em nome de PICCIANI. Acrescentou ainda que alguns dos 

pagamentos ocorriam na Praça Pio X, Banco Bradesco, para MÁRCIA ROCHA e que 

quando dinheiro era entregue pela empresa transportadora de valores, os entregadores 

utilizavam a senha MANOEL. 

 

A confirmar o relato de EDIMAR DANTAS, a cautelar de afastamento de 

sigilo telemático, autorizada pelo E. TRF da 2ª Região identificou e-mails 

encaminhados por JORGE LUIZ para gerente do Banco Bradesco Márcia Rocha, nos 

dias 26.07 e 23.06.2011, onde constava o registro “Manoel” ou “Manuel”, com a 

orientação para receber e depositar em contas distintas valores que seriam ou foram 

entregues no banco.  

 

Cumpre destacar que no e-mail do dia 23.06.2011 encaminhado por JORGE 

LUIZ consta a seguinte mensagem, que revela que se tratava de uma atividade rotineira 

entre o ora acusado e a referida gerente, confirmando as declarações de NOVIS e 

EDIMAR:  

 

“Está combinado que o Manoel estará na agência por volta das 11h.  

Preciso fazer o seguinte:  

SHALON DIESEL LTDA  

AG. 1096-0  

C/C 9779-9  

R$ 105.724,50  

A diferença você já sabe.” 

 

Além disso, na planilha entregue por NOVIS consta o registro de 

pagamento de R$ 500.000,00 em nome de JORGE LUIZ – JORGE PICCIANI no dia 
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15/06/2011, o que reforça ainda mais as declarações de NOVIS e EDIMAR. Quanto à 

variação de dias entre a data de programação do pagamento e o seu efetivo pagamento a 

JORGE LUIZ, ao que tudo indica, se deve à necessidade de organização para 

mobilização do aparato a ser utilizado na concretização do objetivo final. 

 

Ao ser indagado em juízo sobre o referido e-mail, JORGE LUIZ apresentou 

uma versão que não se revela crível, não logrando afastar a conclusão, diante dos 

conjunto probatório constante dos autos, de que o pagamento tratado no e-mail enviado 

por JORGE LUIZ para MÁRCIA ROCHA em 23/06/2011 não foi custeado por 

recursos constantes nas contas-correntes do réu à época, mas sim que a então gerente 

MÁRCIA ROCHA efetivamente recebia, em nome de JORGE LUIZ, recursos em 

espécie entregues por portadores do colaborador ÁLVARO NOVIS na agência do 

Bradesco Prime a Praça Pio X e utilizava tais recursos para fazer pagamentos a mando 

de JORGE LUIZ. 

 

A quebra do sigilo telefônico de JORGE LUIZ autorizada por este juízo, 

constituiu mais uma prova de que o ora acusado recebia o dinheiro da propina que era 

entregue pelos operadores da Hoya, EDIMAR e MÁRCIO. Isso porque, da referida 

cautelar extrai-se que JORGE LUIZ fazia contato com os referidos operadores em datas 

próximas aos pagamentos, ao que tudo indica, com o fim de marcar horário e locar para 

entrega dos valores. 

 

RICARDO CAMPOS e CARLOS ALBERTO VITAL, ambos office boys 

da corretora Hoya (empresa de ÁLVARO NOVIS), foram ouvidos em Juízo como 

informantes e foram categóricos ao afirmar que entregavam altas quantias em dinheiro 

para JORGE LUIZ RIBEIRO. 

 

Diante do farto conjunto probatório, não restam dúvidas de que JORGE 

LUIZ era o responsável por fazer a intermediação do recebimento de vantagem indevida 

para JORGE PICCIANI, a caracterizar a conduta descrita no artigo 317 do CP. 
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De igual modo, entendo que deve ser aplicada a acusa de aumento prevista 

no § 1º do artigo 317 do CP. Isso porque, restou comprovado que JORGE LUIZ 

RIBEIRO tinha conhecimento que o recebimento das vantagens indevidas tinha como 

contrapartida propiciar ao setor de transportes benefícios, seja impedindo o avanço de 

projetos que pudessem criar algum embaraço para esses grupos empresariais, seja 

editando atos normativos úteis aos negócios como. 

 

A confirmar a conclusão de que cabia a JORGE LUIZ viabilizar o controle, 

dentro da ALERJ, das diversas matérias que poderiam beneficiar ou prejudicar o grupo, 

destaco o e-mail da secretaria de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, REGINA, para JORGE 

LUIZ RIBEIRO, recebedor da propina de PICCIANI paga pela FETRANSPOR 

reproduzido nas alegações finais ministeriais (fl. 4296). No documento anexo ao e-mail 

são enumerados em torno de 50 Projetos de Lei, o autor, o número, a matéria e o 

andamento, todos relacionados à matéria de interesse da FETRANSPOR. 

 

Quanto à imputação feita à JACOB BARATA, vale dizer que o próprio 

confessou os fatos descritos na denúncia, reconhecendo o esquema de pagamento de 

propina para o agente político JORGE PICCIANI. Confira-se: 

 

Magistrado (M) - O senhor soube que havia um acordo de pagamento de 

propina com o deputado Jorge Picciani? O deputado Jorge Picciani não responde aqui, 

responde ao Tribunal, mas pessoas ao redor do deputado, inclusive o senhor, por 

eventualmente estar pagando essa propina, estão respondendo aqui. Então por isso, a 

pergunta é direta: Havia um acordo de pagamento de propina do senhor ou do senhor 

Lavouras para o deputado Jorge Picciani? 

Jacob Barata (JB) - Havia um acordo de pagamento para o deputado Jorge 

Picciani. O objetivo exatamente, a forma de pagamento, aí eu não sei precisar. Agora, 

realmente, o deputado Jorge Picciani, como presidente da Assembleia, com certeza, ele 

teria que ter essa contribuição porque os processos todos passam pela Assembleia. 
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M- Processos legislativos, eventuais mudanças de setor… É isso? 

JB - Exatamente, é. Ele teria que ser uma das pessoas beneficiadas. Ou 

sobre a forma de ajuda de campanha ou sobre a forma de qualquer outra forma de 

pagamento, o que eu posso afirmar é que, pelo José Carlos, a gente que sabia que havia 

colaboração com o deputado Jorge Picciani. 

M - Há quantos anos o deputado Jorge Picciani recebia esse dinheiro da 

Fetranspor? Mais de cinco anos? 

JB - Mais de cinco anos. 

M - Religiosamente recebendo…? 

JB - Não, não, não, eu não tô falando de valor mensal, Excelência. Eu não 

sei a forma que o valor era pago. 

M - Não, eu não falei mensal também, mas assim, constantemente 

recebendo? 

JB - Eu acredito que sim, porque o deputado Jorge Picciani ele foi o 

presidente da Assembleia por vários mandatos e como presidente da Assembleia era 

uma pessoa chave pra, vamos dizer, pra proteção do transporte e pra que a gente 

pudesse evoluir em projetos que fossem para benefício de todos. 

 

 

LÉLIS TEIXEIRA, em seu interrogatório em juízo também confirmou que 

tinha conhecimento que JORGE PICCIANI recebia valores da FETRANSPOR e que 

JORGE LUIZ era a pessoa responsável por ir à FETRANSPOR para recebimento do 

dinheiro, conforme trecho destacado in verbis: 

 

Magistrado (M) - O senhor sabe quem recebia os valores do PICCIANI? 

Lelis Teixeira (LT) - Não. Esses nomes agora que saíram eu não conhecia. 

Não conheci CARLOS MIRANDA, não conheci CARLOS VAGNER, não conheci 

JORJÃO. 

M - A gente nem está falando desta turma não. 
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LT - Eu estou dizendo que não conhecia as pessoas. Eu pensei que era isso 

que o senhor estava perguntando. 

M - O JORGE LUIZ, por exemplo, que é uma pessoa do conhecimento de 

JORGE PICCIANI. 

LT - O JORGE LUIZ eventualmente ia à Fetranspor falar com o JOSÉ 

CARLOS, mas eu nunca participei de uma reunião em que… 

M - Sabe se ele ia lá solicitar dinheiro? 

LT - Eu sei que ele ia à Federação. Provavelmente sim, mas eu nunca estive 

presente em nenhuma das reuniões. 

M - Nunca esteve presente, mas soube do teor da conversa, depois alguém 

falou, o 

LAVOURAS falou? 

LT - Sim, era uma combinação que eles teriam, mas eu não tenho detalhes. 

M - O senhor LAVOURAS disse para o senhor .. 

LT - Sim, disse que tinha entendimento com o JORGE LUIZ. 

M - “Entendimento” é compromisso de pagamento? 

LT - Sim, compromisso de pagamento. 

M - E isso era feito através do JORGE? 

LT - Pelas informações dadas pelo JOSÉ CARLOS LAVOURAS à época. 

 

De igual modo, MARCELO TRAÇA, em seu interrogatório, em juízo, 

confirmou os fatos descritos na denúncia, reconhecendo a existência de esquema de 

pagamento de propina pela FETRANSPOR a agentes públicos por intermédio de 

ÁLVARO NOVIS, dentre eles, JORGE PICCIANI. Confira-se o trecho destacado: 

 

Juiz Marcelo Bretas: Que tipo de atuação ilegal ou indevida foi solicitada à 

Fetranspor? Pagamento de propina? Quem solicitou? De que forma isso se deu? 

Marcelo Traça: Eu era membro do conselho da Fetranspor. Existia o Zé 

Carlos que era presidente e ele que fazia todas as tratativas, todos os encaminhamentos 

políticos e o gerenciamento dessas dificuldades. No ano de 2009 eu comecei a participar 
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dentro da Fetranspor e o Zé Carlos me colocou a necessidade de se fazer recurso, 

dinheiro, para fazer frente a alguns compromissos de propina. 

Juiz Marcelo Bretas: Em uma linguagem mais clara, gerar caixa dois para 

pagar propina? 

Marcelo Traça: Esfriar dinheiro para pagar propina, deixa eu te explicar 

melhor. As empresas pagavam uma taxa de administração em cima de toda transação 

eletrônica controlada pela Fetranspor, do vale-transporte controlado pela Fetranspor, 

taxa essa que começou em 1% e foi subindo até 3,5%. 

Juiz Marcelo Bretas: Pagava quem essa taxa? 

Marcelo Traça: As empresas operadoras de transporte dentro do Estado do 

Rio a Fetranspor. Então a Fetranspor tinha esse dinheiro contado, quente, e ela tinha 

necessidade de esfriar esse dinheiro para pagar propina. Como ela fazia isso, ela pegava 

algumas empresas do setor e dava um crédito a maior, por exemplo: uma empresa que 

tinha o rendimento de 1 milhão de reais, 700 mil reais em valetransporte e 300 mil em 

dinheiro, a Fetranspor ia e creditava 800 mil reais pra essas empresas. 

Juiz Marcelo Bretas: Creditava a custas de quem? Quem tava custeando isso 

daí? 

Marcelo Traça: A Fetranspor, com o dinheiro excedente da taxa de 

administração que todas as empresas pagavam 

Juiz Marcelo Bretas: Ela tinha uma poupança gorda por causa desses 3% 

que o senhor falou né? 

Marcelo Traça: Isso, então ela creditava isso para as empresas. O que as 

empresas faziam: dos 300 que ela tinha em dinheiro ela tirava 100 e retornava esse 

dinheiro para a Fetranspor. Isso era operacionalizado através da Hoya do doleiro Alvaro 

Novis que tinha um esquema no qual ele recolhia esse dinheiro em espécie dentro das 

garagens de transporte e dava um destino que o Zé Carlos definia. 

Juiz Marcelo Bretas: E todos sabiam que esse procedimento de “esfriar 

dinheiro” era com o objetivo de pagar propina para alguém? 

Marcelo Traça: Aquelas empresas que participavam desse esquema de 

retorno sim, porque não eram todas as empresas que participavam. 
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Juiz Marcelo Bretas: Quais foram os empresários que participaram disso? 

Eu tenho aqui uma lista com alguns e eu gostaria de saber se alguém ficou de fora. 

Marcelo Traça: No meu termo de colaboração eu coloquei as empresas que 

faziam parte disso daí, ali da minha região, que era o meu grupo de empresas e... 

Juiz Marcelo Bretas: Marcelo Traça, Lavouras.. 

Marcelo Traça: Sim.. 

Juiz Marcelo Bretas: Jacob Barata Filho? 

Marcelo Traça: Sim, as empresas dele ali da região sim. 

Juiz Marcelo Bretas: Lelis Teixeira? 

Marcelo Traça: Não não, o Lelis era o executivo na Fetranspor. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor falor aqui do Novis. E o Edimar também? 

Marcelo Traça: Sim, o Edimar era quem operacionalizava o dia a dia. 

Juiz Marcelo Bretas: As empresas tinham contas com Novis ou Edimar? 

Tinham registros contábeis desse dinheiro arrecadado com eles? Sabe onde esse 

dinheiro ficava fisicamente? 

Marcelo Traça: Não, como é que funcionava: o pessoal do Álvaro, os 

seguranças os boys etc, ele recolhiam nas garagens esse valor e daí pra gente... 

Juiz Marcelo Bretas: Recolhiam como? 

Marcelo Traça: Eles recolhiam uma vez por semana. O depósito era 

recebido todos os dias durante os dias úteis. Aí na semana seguinte eles vinham e 

recolhiam esse dinheiro que foi depositado a maior durante toda a semana. 

Juiz Marcelo Bretas: Como era recolhido isso? Carro forte? Carro normal? 

Marcelo Traça: Na minha empresa era recolhida em um automóvel normal e 

depois passou a ser recolhido em carro-forte que eu não sei lhe precisar a empresa. 

Juiz Marcelo Bretas: Trans-expert ou Prosegur? 

Marcelo Traça: Trans-expert acredito que sim, Prosegur não. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor Alvaro já mencionou que existiam registro de 

contas individualizadas, que eram dos recursos coletados nessas empresas 

transportadoras. 
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Marcelo Traça: Ele certamente controlava de todas as empresas. 

Juiz Marcelo Bretas: Esse controle ele prestava contas com a Fetranspor ou 

cada empresa sabia quanto tinha lá no (inaudível). 

Marcelo Traça: Não não, esse acordo era com a Fetranspor, com o senhor 

José Carlos Lavoura. 

Juiz Marcelo Bretas: Aquele dinheiro que eles recolhiam das empresas elas 

já tinham recebido antes de forma quente da Fetranspor, é isso? 

Marcelo Traça: Exatamente isso. E ele fazia isso em(inaudível) com 

Lavoura. 

(...) 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor tem notícia de acerto de propina, pode 

mencionar nomes porque a questão da competência já foi definida, dirigida a Paulo 

Melo, Jorge Piciani e Albertassi por parte da Fetranspor? 

Marcelo Traça: Sim, com relação a Piciani, em meados de 2015 mais ou 

menos, o Lavoura me convidou para uma reunião na casa dele, eu Lavoura e Piciani e 

nessa reunião me foi colocado pelo Zé Carlos que a Fetranspor tinha um compromisso 

com Piciani na ordem de 2 milhões de reais por mês. 

 

Vê-se, pois, que JOSÉ CARLOS LAVOURAS efetuou o pagamento 

reiterado de verbas desviadas das passagens de ônibus, arrecadas em espécie pelas 

empresas do setor de transporte coletivo do estado para pagamento de propina a JORGE 

PICCIANI, com a anuência dos denunciados LÉLIS TEIXEIRA, JACOB BARATA e 

MARCELO TRAÇA, tendo os dois últimos, inclusive, na condição de empresários de 

ônibus, contribuído financeiramente com o acordo entabulado entre LAVOURAS e 

PICCIANI. 

 

A corroborar os relatos supratranscritos, foi acostada aos autos mídia em 

que constam registros, feitos pelo colaborador ÁLVARO NOVIS e cuja cópia está 

anexada à denúncia, dos valores pagos a título de propina pela FETRANSPOR ao 
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agente público JORGE PICCIANI, os quais variavam entre R$ 300.000,00 a R$ 

3.000.000,00, entre os anos de 2010 a 2013. 

 

Já entre fevereiro de 2013 a julho de 2015, há o registro de pagamentos 

feitos pela FETRANSPOR de, pelo menos, vinte e três milhões e quinhentos mil reais a 

JORGE PICCIANI, em trinta e quatro vezes, conforme tabela ilustrada na denúncia. 

 

Quanto à afirmação da defesa de LÉLIS TEIXEIRA no sentido de que por 

não ser empresário de ônibus, jamais poderia ter contribuído para o caixa 2 da 

FETRANSPOR, não merece acolhida. Como se vê dos relatos supratranscritos, 

inclusive das declarações prestadas pelo próprio LÉLIS TEIXEIRA, este, na condição 

de executivo da FETRANSPOR, tinha conhecimento dos valores que eram arrecadados 

das empresas de ônibus e entregues como vantagem indevida a agente políticos.  

 

Portanto, não há dúvidas que anuiu com a prática delituosa, até porque, 

conforme depreende-se por meio de planilha anexada aos autos por ÁLVARO NOVIS, 

foi beneficiário de pagamentos do caixa da FETRANSPOR feitos na conta de sua 

titularidade denominada ARARAS. 

 

Embora a defesa de LÉLIS TEIXEIRA insista na tese de que os valores 

foram depositados pela FETRANSPOR na referida conta a título de bônus, não trouxe 

nenhuma prova para comprovar o alegado.  

 

No que respeita à aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo 

único do artigo 333 do Código Penal, entendo que deve ser aplicada aos acusados 

JACOB BARATA, LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA. Isso porque, restou 

demonstrado que os pagamentos efetuados pela FETRANSPOR e que eram 

coordenados pelo correú foragido JOSÉ CARLOS LAOURAS com a anuência dos ora 

acusados, tinham como objetivo a prática de atos parlamentares que beneficiassem o 

setor de transporte. 
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De fato, conforme se depreende das declarações feitas pelos ora acusados 

em juízo, em razão das vantagens indevidas pagas à JORGE PICCIANI, este, seja na 

condição de deputado estadual, seja atuando como força política dentro do PMDB, 

“defendia” os interesses dos empresários do setor de transporte, praticando atos com 

desvio de finalidade ou com a omissão do dever funcional decorrente do cargo. 

 

Ressalte-se que o fato de PICCIANI não ostentar cargo eletivo durante parte 

do período narrado nos fatos ora sob análise (2011/2014) não desconfigura o delito de 

corrupção, pois como bem assinalado pelo órgão ministerial, mesmo parte dos 

pagamentos tendo ocorrido fora do exercício da função pública, se deram em razão dela, 

diante da notória força política exercida por PICCIANI sobre outros parlamentares. 

 

Dessa forma, considero demonstrado o recebimento de vantagens indevidas, 

de forma livre e consciente, pelo réu JORGE LUIZ RIBEIRO, na condição de operador 

financeiro do então agente público JORGE PICCIANI, a caracterizar a conduta descrita 

no artigo 317, § 1º do CP, na forma do artigo 71, também do CP. 

 

Tendo em vista que a qualidade de funcionário público configura elementar 

do crime de corrupção passiva, comunica-se ao ora réu JORGE LUIZ RIBEIRO, por 

força do artigo 30 do Código Penal. 

 

De outra parte, resta demonstrada a autoria imputada a JACOB BARATA, 

LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA pela prática da conduta de corrupção ativa 

prevista no artigo 333, parágrafo único, do CP, na forma do artigo 71, também do CP, 

pela oferta e efetiva entrega de pagamento de vantagem indevida ao agente público 

JORGE PICCIANI, a fim de receber benefícios para o setor de transportes, com a 

prática de ato infringindo dever funcional ou com a omissão do dever funcional 

decorrente do cargo. 
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Da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva – 

JORGE PICCIANI – pagamentos feitos por MARCELO TRAÇA (FATO 04) 

 

Em relação ao FATO 04, narra a denúncia que, entre fevereiro de 2016 a 

março de 2017, os empresários da FETRANSPOR acordaram que MARCELO 

TRAÇA faria os pagamentos referentes a PICCIANI. 

 

Assim, o deputado estadual indicava quem deveria receber o montante em 

seu nome. Nessa linha, TRAÇA afirmou que primeiramente repassou o numerário a 

JORGE LUIZ e, em um segundo momento, começou a entregar a CARLOS PEREIRA, 

tudo a mando do deputado. 

 

Por sua vez, ALVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, réus e 

colaboradores, confirmaram que faziam o controle dos pagamentos, apontado o total de 

pagamentos indevidos, nessa época, de R$ 18.650.000,00. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região, a suspensão da ação penal em relação ao colaborador 

ÁLVARO NOVIS, e a concessão do perdão judicial a EDIMAR DANTAS, respondem 

neste processo pelo FATO 04 os denunciados JORGE LUIZ RIBEIRO, CARLOS 

CÉSAR PEREIRA, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO 

TRAÇA 

 

Assim, em razão do auxílio doloso para o recebimento do dinheiro da 

corrupção, foram imputados a JORGE LUIZ RIBEIRO e CARLOS CÉSAR DA 

COSTA PEREIRA os crimes descritos no artigo 317, § 1º, c/c 29 e 30, por onze  

vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, por sua vez foi imputado à 

JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA, MARCELO TRAÇA o delito 

previsto no artigo 333, parágrafo único, por quatorze vezes, na forma do artigo 71, 

ambos do Código Penal. 
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O próprio denunciado MARCELO TRAÇA confirmou esses fatos em seu 

termo de colaboração, o qual foi ratificado em juízo, reconhecendo ter efetuado alguns 

pagamentos para PICCIANI, provenientes da FETRANSPOR. Confira-se:  

 

“Que, sabendo desse contato do declarante com JORGE PICCIANI, JOSÉ 

CARLOS REIS LAVOURAS chamou o depoente para uma reunião na casa de 

PICCIANI por volta do final de 2015; Que essa reunião foi na casa de PICCIANI na 

Barra da Tijuca e contou apenas com a presença de PICCIANI, LAVOURAS e o 

depoente; Que a casa de PICCIANI era na Avenida Lúcio Costa perto do Hotel 

Windsor e o apartamento era de frente e em andar baixo; Que o depoente chegou a ir 

ali algumas vezes; Que o depoente tinha o endereço de PICCIANI no seu waze; Que o 

depoente consultando O Google Street View pode dizer que o Condomínio era o Ocean 

Front; Que nessa ocasião foi dito ao depoente que a FETRANSPOR tinha assumido 

compromisso de pagamentos para JORGE PICCIANI e que o declarante deveria fazer 

os pagamentos dentro do modelo instituído pela FETRANSPOR; Que esse pagamento 

seria de R$ 2.000.000,00 por mês; Que JORGE PICCIANI indicava os nomes das 

pessoas para quem o declarante deveria entregar valores acordados; Que primeiro 

JORGE PICCIANI indicou JORGE LUIZ para receber valores dessa forma e, depois, 

CARLOS PEREIRA; Que o declarante entregou pagamentos frequentes, de fevereiro de 

2016 a março de 2017, totalizando cerca de R$ 18.650.000,00;”. 

 

E continuou esclarecendo como eram feitos os pagamentos a JORGE LUIZ: 

 

“Que o declarante fez entrega pessoal de dinheiro para JORGE LUIZ, na 

casa de JORGE em condomínio na Barra Tijuca; Que o declarante por vezes entrava 

na garagem do prédio e por vezes a entrega era feita na frente do prédio, dentro do 

condomínio; Que fez cerca de 40 (quarenta) entregas de dinheiro para JORGE LUIZ; 

Que pode identificar essas entregas e respectivas quantias em suas planilhas pessoais e 

também nas planilhas de ALVARO NOVIS; Que após o acerto com PICCIANI o 
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depoente foi procurado por JORGE LUIZ; Que JORGE LUIZ também morava na 

Barra; Que as entregas foram então feitas na Barra na residência de JORGE LUIZ por 

determinação expressa de PICCIANI que queria que as entregas fossem feitas na Barra 

e não no Centro; Que a residência de JORGE LUIZ no Condominio Barra Summer 

Dream; na Av. Lúcio Costa n° 3604; Que o depoente pode dizer que entregou para 

JORGE LUIZ umas quarenta vezes, entre 02/2016 até 12/2016; Que o depoente 

geralmente entrava na garagem de JORGE LUIZ onde ele se encontrava e passava o 

dinheiro para o carro dele; Que neste ato o depoente reconhece JORGE LUIZ na foto 

que consta do Relatório da ASSPA n° 0014/2017 em anexo;”. 

 

Segundo ainda as declarações de MARCELO TRAÇA feitas em juízo, na 

maior parte das vezes, fez entregas de valores na própria residência de JORGE LUIZ, 

localizada no Condomínio Summer Dream, localizado na Av. Lúcio Costa n° 360, Barra 

da Tijuca. A entrada no local se deu com os veículos LAND ROVER RANGE ROVER 

PRETA (PLACA LSN-6833), TOYOTA HILUX PRETA (PLACA KQV-3456) e 

TOYOTA ETHIOS PRATA (PLACA KXV-9286). 

 

A corroborar a afirmação feita, ao cumprir o mandado de busca e apreensão 

nº 03/2017 – GABABG, constante nos autos nº 0100529-39.2017.4.02.0000, na 

residência de JORGE LUIZ RIBEIRO, a polícia federal apreendeu registros 

manuscritos de controle de ingresso no referido condomínio, o que confirma o ingresso 

dos veículos destacados acima no condomínio em datas compatíveis com aquelas em 

que foram realizados os pagamentos de propina para JORGE PICCIANI, nos termos da 

tabela de entrega de valores apresentadas por MARCELO TRAÇA. 

 

Segundo esclarecido por MARCELO TRAÇA, em seu acordo de 

colaboração, as datas constantes na tabela fornecida eram aproximadas, podendo haver 

uma variação de dias antes ou depois, uma vez que nem sempre se conseguia efetuar o 

pagamento na data registrada. 
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Além disso, a quebra de sigilo telefônico de MARCELO TRAÇA, trocadas 

com o terminal 5521999661105, pertencente a JORGE LUIZ RIBEIRO, aponta para 

datas, locais e horários das ligações feitas, o que corrobora os encontros dos 

interlocutores na residência de JORGE LUIZ, conforme tabela ilustrada nas alegações 

finais às fls. 4258/4259. 

 

Cumpre ainda destacar a planilha “carioquinha” elaborada por ÁLVARO 

NOVIS em que se pode identificar pagamentos para MARCELO ao lado de XX, código 

este utilizado para identificar JORGE LUIZ, conforme já mencionado linhas acima, 

com anotação do respectivo valor (R$ 2.000.000,00), o que se revela compatível com as 

declarações feitas por MARCELO TRAÇA no que respeita às datas e valores entregues 

a JORGE LUIZ. Tal planilha foi anexada aos autos e encontra-se ilustrada nas alegações 

finais ministeriais. 

 

Em seu interrogatório em juízo, MARCELO TRAÇA esclareceu o momento 

em que PICCIANI solicitou que o pagamento passasse a ser feito para CARLOS 

PEREIRA e não mais para JORGE LUIZ RIBEIRO. Asseverou que no final de 2015, 

em reunião com PICCIANI e LAVOURAS, foi dito a ele que a FETRANSPOR teria 

um compromisso mensal com JORGE PICCIANI de 2 milhões de reais. Na 

oportunidade, acertaram que o colaborador seria responsável por entregar os valores a 

PICCIANI mensalmente. Acrescentou que, em outra oportunidade, PICCIANI solicitou 

que os valores passassem a ser entregues a CARLOS PEREIRA. Confira-se, in verbis: 

 

“(...) início do ano, janeiro de 2017 foi feita uma outra reunião, aí foi JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS, deputado JORGE PICCIANI, eu e JORGE LUÍS RIBEIRO, nós 

4, aí já na casa nova do deputado PICCIANI, num condomínio que ele tinha se mudado 

(...), nessa reunião.... a FETRANSPOR estava com uma dificuldade de caixa para fazer 

cumprir esse compromisso de 2 milhões de reais e nessa reunião foi pleiteado, 

discutido uma redução e foi acertado, o JOSÉ CARLOS acertou com o deputado 

PICCIANI uma redução de 2 milhões para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por 
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mês. E nessa reunião o deputado PICCIANI me pediu que passasse a fazer a entrega 

não mais ao JORGE LUÍZ RIBEIRO e sim ao CARLOS PEREIRA. (....). E essas 

entregas ao CARLOS PEREIRA também fiz da mesma forma, passaram a ser seiscentos 

mil reais, também não era de uma vez, era fracionado durante o mês, eu fiz a ele nos 

meses de janeiro, fevereiro e março.(...)”. 

 

 

Em seu termo de declaração, ratificado em juízo, MARCELO TRAÇA 

detalha como eram entregues os pagamentos a CARLOS PEREIRA, conforme trecho 

destacado, verbis: 

 

“Que esses pagamentos foram feitos pessoalmente pelo declarante na casa 

de CARLOS PEREIRA em um condomínio na Barra da Tijuca; Que mostrada foto 

extraída do Google Maps, o depoente reconhece o Condomínio Residência Saint Tropez 

de CARLOS PEREIRA; Que o declarante entrava na garagem e entregava o dinheiro 

para CARLOS PEREIRA, que colocava os valores em uma mochila; Que fez em torno 

de 9 (nove) entregas de dinheiro para CARLOS PEREIRA; Que quase todas as entregas 

foram efetuadas na própria casa de CARLOS PEREIRA, mas lembra que uma delas foi 

realizada na rua em frente a sua casa e outra no Posto BR em frente ao lado do 

Condomínio Golden Green; Que o declarante ia nos veículos Range Rover, Toyota 

Hylux ou Toyota Ethios; Que o depoente se compromete a fornecer as placas dos 

veículos; Que o último pagamento feito a CARLOS PEREIRA ocorreu no dia 

16/03/2017, após a deflagração da Operação Quinto do Ouro, onde LAVOURAS e 

PICCIANI foram conduzidos coercitivamente; Que também pode identificar esses 

pagamentos, datas e valores em suas planilhas pessoais; Que para o CARLOS 

PEREIRA 1 milhão, seiscentos e cinquenta e ao JORGE LUIZ 17 milhões; Que o 

depoente reconhece CARLOS PEREIRA na foto que segue abaixo;” 

 

A corroborar a afirmação feita, em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão na deflagração da operação cadeia velha, no condomínio residencial de 
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CARLOS PEREIRA, a polícia federal apreendeu registros manuscritos de controle de 

ingresso no referido condomínio, que demonstram a entrada de MARCELO TRAÇA no 

dia 25.01.2017, data referente ao pagamento de R$ 300.000,00 para JORGE PICCIANI 

por intermédio daquele operador financeiro, nos termos da tabela de entrega de valores 

apresentadas por MARCELO TRAÇA (fl. 4263). 

 

Em seus interrogatórios prestados em juízo, JORGE LUIZ RIBEIRO e 

CARLOS CÉSAR PEREIRA negaram os fatos que lhes foram imputados na denúncia. 

No entanto, as suas versões não encontram nenhum amparo na prova dos autos, 

revelando-se demasiadamente frágeis. 

 

Assim, o forte conjunto probatório constante dos autos demonstra que 

MARCELO TRAÇA pagou a JORGE PICCIANI, no período compreendido entre 

fevereiro de 2016 a março de 2017, cerca de R$ 18.650.000,00. Parte desses valores, 

cerca de um milhão e seiscentos mil reais, PICCIANI recebeu por intermédio de 

CARLOS CÉSAR PEREIRA, o restante, aproximadamente dezessete milhões de reais, 

foi pago através de JORGE LUIZ RIBEIRO. 

 

Quanto à JACOB BARATA e LÉLIS TEIXEIRA, não há dúvidas que, na 

condição de membros da cúpula da FETRANSPOR e conforme as declarações 

prestadas pelos próprios em seus interrogatórios, já reproduzidas em tópico anterior, não 

só tinham conhecimento, como anuíram com a prática ilícita, beneficiando-se do 

esquema do pagamento de vantagens indevidas ao agente político JORGE PICCIANI. 

 

Dessa feita, impõe-se a condenação de JORGE LUIZ RIBEIRO e CARLOS 

CÉSAR PEREIRA nas penas do artigo 317 do Código Penal. Tendo em vista que a 

qualidade de funcionário público configura elementar do crime de corrupção passiva, 

comunica-se aos ora réus, por força do artigo 30 do Código Penal. 
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Além disso, considero que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no 

§ 1º do artigo 317 do CP. Isso porque, diante da prova colacionada aos autos restou 

demonstrado que tinham inequívoca ciência de que, em razão das vantagens recebidas a 

título de propina, o deputado JORGE PICCIANI fazia o que estivesse ao seu alcance 

para proteger o setor de transportes. 

 

Como bem destacou o MPF “a postura da ALERJ de favorecer os negócios 

da FETRANSPOR é longínqua e encontra eco nas reportagens jornalísticas das três 

últimas décadas que se reportam à existência de uma “Caixinha”, a favorecer a uma 

suposta bancada da FETRANSPOR. 

Um dos maiores exemplos, no histórico de favorecimento ao setor de 

transporte público – de forma harmônica pelo legislativo e executivo – é a Lei nº 5628, 

de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o bilhete único nos serviços de transporte 

coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e deu outras providências.”. 

 

Ainda que não se possa dizer que para cada pagamento tenha correspondido 

um ato de ofício específico, é correto concluir que a prática desses atos funcionais, 

sobretudo os que foram descritos na denúncia, ocorreram com desvio de finalidade, já 

que pautados pelo efetivo recebimento de indevida vantagem econômica, o que é 

suficiente para configurar a qualificadora prevista no artigo 317, § 1º do Código Penal. 

 

Em relação à MARCELO TRAÇA, JACOB BARATA e LÉLIS TEIXEIRA 

considero que o tipo legal reportado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal 

(corrupção ATIVA) se encontra devidamente configurado, por terem participado do 

pagamento de vantagem indevida ao agente público JORGE PICCIANI, a fim de 

receber benefícios para o setor de transportes, com a prática de ato infringindo dever 

funcional ou com a omissão do dever funcional decorrente do cargo. 
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Da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva – 

PAULO MELO/FETRANSPOR (FATO 05) 

 

Em relação ao FATO 05, narra a denúncia que, no período compreendido 

entre agosto de 2010 a fevereiro de 2015, em vinte e cinco ocasiões distintas, PAULO 

MELO recebeu ao menos R$ 54.305,000,00 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e 

cinco mil reais), por intermédio dos operadores financeiros ANDREIA CARDOSO e 

FÁBIO CARDOSO. Desse total, pelo menos R$ 15.680.000,00 advieram do próprio ex-

governador SÉRGIO CABRAL. O restante dos pagamentos se deu por ordem de JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS e dos demais representantes da FETRANSPOR. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região, a suspensão da ação penal em relação ao colaborador 

ÁLVARO NOVIS, e a concessão do perdão judicial a EDIMAR DANTAS, respondem 

neste processo pelo FATO 05 os denunciados ANDREA CARDOSO DO 

NASCIMENTO e FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que o esquema era o mesmo do deputado 

JORGE PICCIANI: os empresários angariavam fundos junto ao setor de ônibus e 

geravam “caixa 02” para pagar vantagens indevidas a PAULO MELO, cujo valor era 

recebido por pessoa de confiança dele, ANDREIA CARDOSO, ou o irmão dela, 

FABIO CARDOSO. 

 

Por tal razão, a fim de evitar repetições desnecessárias, no que tange à 

estrutura montada por ÁLVARO NOVIS, reporto-me às considerações feitas na análise 

dos fatos anteriores.  

 

Assim, segundo as planilhas de controle de ALVARO NOVIS e EDIMAR 

DANTAS, PAULO MELO recebeu da cúpula da FETRANSPOR o montante de R$ 
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16.090.000,00, entre os anos de 2010 a 2013, por meio de 25 (vinte e cinco) entregas (fl. 

4270), todas no endereço da Rua do Carmo, 6, sala 1107. 

 

Em suas declarações prestadas em juízo, ÁLVARO NOVIS afirmou que “... 

A demanda de Paulo Melo quem tratava era uma senhora chamada Andreia. Estive 

poucas vezes com ela, mas era ela quem tratava...algumas dessas entregas eram feitas 

no Flamengo, tinham entregas que eram feitas na Avenida Atlântica. Quem vai poder 

precisar melhor a entrega desses recursos vai ser o Edimar (...)”. 

 

EDIMAR, por sua vez, em suas declarações, em juízo, asseverou que os 

pagamentos direcionados a PAULO MELO eram feitos através de ANDRÉIA ou 

FÁBIO, normalmente em endereço localizado na Rua do Carmo, nº 6, Sala 1105. Além 

de confirmar que, na planilha usada para a contabilidade, o codinome de PAULO 

MELO era PINGUIM. 

 

Os depoimentos dos informantes RICARDO CAMPOS SANTOS e 

CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA, apontam no mesmo sentido. Disseram que a 

maior parte dos pagamentos foi realizada na Rua do Carmo, nº 06, sala 11071, Centro, 

local em que funcionou o comitê eleitoral (2014) de PAULO MELO, de acordo com o 

Relatório de Informação nº 013/2017, da Assessoria de Pesquisa e Análise do 

MPF/PRR2. 

 

Embora ANDREIA CARDOSO e FÁBIO CARDOSO neguem o 

recebimento de propina destinada ao deputado PAULO MELO, entregues por 

intermédio de ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, as versões não se sustentam 

diante dos robustos elementos de prova acostados aos autos e já detalhados nos fatos 

analisados acima, em especial: registros nas planilhas entregues pelos colaboradores; 

registros de ligações telefônicas e localização por ERB’s e transcrições de diálogos 

constantes nos áudios de ligações telefônicas apreendidos na sede da Hoya. 
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Assim, o forte conjunto probatório constante dos autos demonstra que 

ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FÁBIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO, atuando em comunhão de desígnios, contribuíram para o crime de 

corrupção passiva, em função do auxílio a PAULO MELO no recebimento indevido de 

vantagem patrimonial, restando incursos nas penas do artigo 317 do CP. Tendo em vista 

que a qualidade de funcionário público configura elementar do crime de corrupção 

passiva, comunica-se aos ora réus, por força do artigo 30 do Código Penal. 

 

Além disso, considero que deve ser aplicada a causa de aumento prevista no 

§ 1º do artigo 317 do CP. Isso porque, diante da prova colacionada aos autos restou 

demonstrado que tinham inequívoca ciência de que, em razão das vantagens recebidas a 

título de propina, o deputado PAULO MELO fazia o que estivesse ao seu alcance para 

proteger o setor de transportes. 

 

Como bem destacou o MPF “a postura da ALERJ de favorecer os negócios 

da FETRANSPOR é longínqua e encontra eco nas reportagens jornalísticas das três 

últimas décadas que se reportam à existência de uma “Caixinha”, a favorecer a uma 

suposta bancada da FETRANSPOR. 

Um dos maiores exemplos, no histórico de favorecimento ao setor de 

transporte público – de forma harmônica pelo legislativo e executivo – é a Lei nº 5628, 

de 29 de dezembro de 2009, que instituiu o bilhete único nos serviços de transporte 

coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e deu outras providências.”. 

 

Ainda que não se possa dizer que para cada pagamento tenha correspondido 

um ato de ofício específico, é correto concluir que a prática desses atos funcionais, 

sobretudo os que foram descritos na denúncia, ocorreram com desvio de finalidade, já 

que pautados pelo efetivo recebimento de indevida vantagem econômica, o que é 

suficiente para configurar a qualificadora prevista no artigo 317, parágrafo primeiro do 

Código Penal. 
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Quanto à JACOB BARATA, LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA não 

há dúvidas que, na condição de membros da cúpula da FETRANSPOR e conforme as 

declarações prestadas pelos próprios em seus interrogatórios, já reproduzidas em tópico 

anterior, não só tinham conhecimento, como anuíram com a prática ilícita, 

beneficiando-se do esquema do pagamento de vantagens indevidas ao agente político 

PAULO MELO. 

 

Com efeito, o acusado JACOB BARATA FILHO, em seu interrogatório, em 

juízo, asseverou que PAULO MELO recebeu propina da FETRANSPOR no período em 

que presidiu a ALERJ, conforme trecho destacado, in verbis: 

 

Juiz Marcelo Bretas: O deputado Paulo Melo também recebia dinheiro da 

Fetranspor? Ele também… inclusive está preso. Ele também responde pela mesma… 

Jacob Barata: Excelência, eu acredito que o deputado Paulo Melo, pelo 

menos no período que ele foi presidente da Assembleia, que ele deve ter recebido, 

acredito. 

Juiz Marcelo Bretas: Não sabe? 

Jacob Barata: Não, no período que foi presidente da Assembleia, com 

certeza, teve verba destinada a ele. 

Juiz Marcelo Bretas: Tá, então ele também recebeu dinheiro do caixa dois 

da Fetranspor? 

Jacob Barata: Também recebeu dinheiro do caixa dois da Fetranspor. 

(…) 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor Lélis sabia da existência do caixa 2 da 

Fetranspor e sua finalidade? 

Jacob Barata: Ele tinha conhecimento com certeza, embora não tivesse 

qualquer gerência sobre os valores. 

Juiz Marcelo Bretas: Sim, porque o senhor disse que quem tinha esse 

controle era o Lavouras né? 
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Jacob Barata: Isso, o Lavouras e o apoio da delegação do conselho. 

Juiz Marcelo Bretas: Mas o senhor, o senhor Lélis e o senhor Traça sabiam 

que havia negociações para pagamentos de agentes políticos por meio de Lavouras? 

Jacob Barata: Tínhamos sim senhor, o conselho todo tinha esse 

conhecimento. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor Lavouras comunicava ao conselho, ao senhor 

ao Marcelo Traça, a Lélis, que estava fazendo tanto de pagamento a alguma pessoa etc? 

Jacob Barata: Não, não funcionava assim. Não sabíamos quais eram os 

detalhes nem quem eram os agentes específicos. O senhor Zé Carlos que tinha 

autonomia de fazer os acordos. 

Juiz Marcelo Bretas: Não havia preocupação de, por exemplo, ele dizer que 

está pagando 10 e estar na verdade pagando 5? 

Jacob Barata: O Zé Carlos sempre teve uma situação financeira muito boa, 

foi presidente da Fetranspor por mais de 20 anos e, então, ele tinha essa confiança da 

empresa. Não precisava roubar, tinha um histórico familiar bom. 

 

LÉLIS TEIXEIRA, por sua vez, asseverou que: 

 

Juiz Marcelo Bretas: Em relação ao deputado Paulo Melo? A mesma coisa? 

Lélis: Paulo Melo teve um caso particular que eu não posso omitir: eu dava 

entrevista, como técnico falava muito sobre transportes, tinha vários projetos, (…), e 

dava entrevista colocando esses projetos para a sociedade e não para o governo, não 

para o poer público específico. Numa dessas, toca o telefone e era o deputado Paulo 

Melo me perguntando se eu era o presidente da federação. Eu disse “sou o presidente 

executivo”. Ele disse: “estou tomando posse como presidente da Alerj e gostaria de falar 

com o senhor, quando pode vir aqui”? Eu disse: “Perfeitamente”. Aí agendou, eu até 

perguntei se era na Assembleia mesmo e me falaram que não, a presidência era na Rua 

da Alfândega, tem um anexo e tal. Aí fui até lá e perguntou: “então você é o presidente? 

O JOSÉ CARLOS saiu?” Eu disse: “Não. Sou o presidente executivo. JOSÉ CARLOS é 

o presidente que está acima de mim, hierarquicamente eu estou abaixo; ele é o 
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presidente do Conselho de Administração”. Ele disse: “Então não é com você que vou 

falar das relações com a ALERJ”. Eu disse: “Não, comigo o senhor não tem que falar 

porque eu não tenho o que tratar com o senhor”. Ele disse: “Então pode deixar que eu 

conheço o LELIS TEIXEIRA, na mesma oportunidade, também confessou que a 

FETRANSPOR efetuou pagamento de propina para o acusado PAULO MELO. JOSÉ 

CARLOS, eu vou procurar”. Depois eu não tive mais contato. Passados alguns meses 

ou semanas, eu encontrei nos corredores o JOSÉ CARLOS com o deputado MELO na 

Federação e aí (…) anunciei dos detalhes das relações que não fui chamado a participar; 

mas num primeiro momento eu fui chamado para ter um diálogo que eu imagino que 

fosse algum acordo político, mas não era comigo. 

Juiz Marcelo Bretas: Isso foi depois da existência de algum acordo de 

pagamento de valores entre LAVOURAS e PAULO MELO? 

Lélis: O que JOSÉ CARLOS me disse foi: “eu já falei com ele, com ele está 

tudo resolvido, estamos em boas relações”. Ele não me falou dessas “boas relações”: 

quanto de valor, quanto pagava e tal. Na Assembleia tinha um ponto importante que 

eram as lideranças, mas também o caso da Comissão de Constituição e Justiça, em que 

todo processo passa a ser votado lá; a Comissão de Transporte, que todo processo passa 

para parecer. Então, eu entendo que a preocupação do Conselho da Federação era ter 

uma boa relação não só com a Presidência da Casa, mas também com (…), como é o 

caso da Comissão de Justiça e de Transporte. 

 

Do mesmo modo, cumpre transcrever o seguinte trecho do interrogatório do 

 colaborador MARCELO TRAÇA a respeito dos pagamentos para PAULO MELO: 

 

Juiz Marcelo Bretas: Em relação a Albertassi e Paulo Melo era a mesma 

coisa? 

Marcelo Traça: Com relação a Paulo Melo, dentro desse meu compromisso 

de dizer a verdade, eu só tive uma vez em um almoço dentro da Fetranspor em que eu 

cheguei e ele estava almoçando com o Zé e conversamos apenas banalidades. Após isso 

fomos levá-lo no elevador e quando o deputado foi embora o Zé me falou que Piciani 
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estava um pouco preocupado por conta dessas operações todas. O Zé me comunicou que 

a Fetranspor contribuía com ele com um valor mensal etc. 

Juiz Marcelo Bretas: Até então você não sabia? 

Marcelo Traça: Não sabia. 

Juiz Marcelo Bretas: Ele disse qual foi o valor? Deu algum outro detalhe? 

Marcelo Traça: Não senhor. Foi exatamente da forma em que relatei. 

 

Assim, em relação aos membros da FETRANSPOR supracitados, considero 

que o tipo legal reportado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção 

ATIVA) se encontra devidamente configurado, por terem participado do pagamento de 

vantagem indevida ao agente público PAULO MELO, a fim de receber benefícios para 

o setor de transportes, com a prática de ato infringindo dever funcional ou com a 

omissão do dever funcional decorrente do cargo. 

 

Em relação à causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do 

CP impõe-se a sua aplicação na medida em que restou comprovado que os referidos 

acusados tinham ciência que em razão das vantagens indevidas, o acusado PAULO 

MELO praticava atos com infringência de dever funcional ou omite ato de ofício. 

 

Da materialidade e da autoria dos delitos de corrupção ativa e passiva – 

EDSON ALBERTASSI/FETRANSPOR (FATO 06) 

 

Em relação ao FATO 06, narra a denúncia que, o acusado EDSON 

ALBERTASSI solicitou e recebeu dos empresários ligados à FETRANSPOR, indevida 

vantagem econômica como contrapartida aos atos funcionais praticados com desvio de 

finalidade ou com a omissão do dever funcional decorrente do cargo de deputado 

estadual. 

 

Segundo ainda a denúncia, os pagamentos iniciados por volta de 03/2012 

foram realizados até dezembro de 2014, no modelo instituído pela FETRANSPOR (que 
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usava os serviços de NOVIS). Vale dizer, o valor correspondente à propina a ser paga 

em espécie e pessoalmente por TRAÇA a ALBERTASSI era creditado a maior, pela 

FETRANSPOR, em favor das empresas do declarante, as quais então cuidavam de 

repassar tais valores ao beneficiário, em espécie, com recursos próprios de 

disponibilidade imediata. 

 

Tendo em vista o desmembramento dos autos da ação penal originariamente 

ajuizada perante o TRF-2ª Região e o desmembramento em relação a JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS, respondem neste processo pelo FATO 06 os denunciados JACOB 

BARATA, LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO TRAÇA, sendo lhes imputada a 

conduta prevista no artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, todos do Código 

Penal. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado EDSON ALBERTASSI 

solicitou e recebeu dos empresários ligados à FETRANSPOR, indevida vantagem 

econômica como contrapartida aos atos funcionais praticados com desvio de finalidade 

ou com a omissão do dever funcional decorrente do cargo de deputado estadual. 

Constata-se ainda que a maior parte desse pagamentos ocorreu de forma dissimulada, 

por intermédio de contrato de publicidade falso realizado entre a FETRANSPOR e as 

rádios mantidas em nome de familiares. 

 

Assim como nos casos dos agentes políticos JORGE PICCIANI e PAULO 

MELO, a FETRANSPOR também utilizava os serviços de ÁVARO NOVIS para 

efetuar o pagamento da propina a ALBERTASSI. Contudo, inicialmente, a quantia de 

R$ 60.000,00 era entregue diretamente a ALBERTASSI por MARCELO TRAÇA, 

mensalmente, sem intermediários.  A partir de dezembro de 2014, porém, os 

pagamentos passaram a ser feitos por meio de falsos contratos de publicidade entre a 

FETRANSPOR e as rádios de ALBERTASSI. Nesse sentido, são esclarecedoras as 

declarações prestadas por MARCELO TRAÇA em seu termo de colaboração, o qual foi 

ratificado em juízo, in verbis: 
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“a FETRANSPOR celebrou contrato com emissoras de rádios de EDSON 

ALBERTASSI, para fins de publicidade Que essa mudança aconteceu por conta de 

pedido de LAVOURAS para fazer dessa forma; Que como a FETRANSPOR já possuía 

um contrato com a rádio de ALBERTASSI no valor de R$ 8.000,00, o total do contrato 

da FETRANSPOR com a rádio de ALBERTASSI passou a ser de R$ 68.000,00; Que o 

depoente acredita que esse contrato ainda está em vigor; Que os pagamentos para 

EDSON ALBERTASSI podem ser identificados pelo declarante na planilha de ÁLVARO 

NOVIS; Que o depoente conhece apenas o nome fantasia da rádio de ALBERTASSI, 

sendo Rádio 88 FM em Volta Redonda;”. 

 

Em juízo, MARCELO TRAÇA esclareceu que como já havia um contrato 

de publicidade com valor mensal de R$ 8.000,00 entre a FETRANSPOR  e a rádio 

Energia de ALBERTASSI, os acusados aproveitaram-se dessa brecha para viabilizar o 

pagamento da propina de forma dissimulada. O pagamento mensal de sessenta mil reais 

era feito em cotas de vinte mil reais, distribuídas entre três rádios mantidas em nome da 

família do acusado EDSON ALBERTASSI. 

 

A corroborar as declarações de MARCELO TRAÇA, o afastamento de 

sigilo bancário deflagrado com a operação cadeia velha revelou, nas contas bancárias da 

FETRANSPOR, a rotina de três depósitos por mês dois de R$20.000,00 e um de R$ 

19.400,00, para a RÁDIO ENERGIA LTDA, para a RÁDIO DIFUSORA BOAS 

NOVAS LTDA. ME, CNPJ nº 30.917.587/0001-69 e RÁDIO ZÉ LTDA., CNPJ nº 

27.284.900/0001-64, no período descrito na denúncia. 

 

No relatório de análise sobre o material apreendido na Rádio Energia (Rádio 

88 FM), elaborado pela Polícia Federal (Relatório 21/2018, cuja íntegra foi juntada aos 

autos da medida cautelar nº 0100529-39.2017.4.02.0000 e acostado aos presentes autos) 

observam-se diversos registros sobre as notas fiscais apreendidas, as quais confirmam a 

estratégia de dissimular a origem do dinheiro por meio de contratos de publicidade. 
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Do referido relatório extrai-se ainda que “todas as três rádios da família 

Albertassi celebraram contratos com a Fetranspor com valores mensais idênticos de R$ 

20.000,00 (vinte mil Reais) entre os anos de 2015 e 2016 (além dos contratos de R$ 

8.000,00 da Rádio 88 FM), bem como no ano de 2017 e 2018 (Rádio Adore FM), tendo 

a Federação de Transportes, no período analisado, uma despesa mínima de R$ 

1.720.000,00 (um milhão e setecentos e vinte mil Reais). Ressalta-se ainda que todos os 

contratos tiveram início em abril de 2015.”. 

 

No relatório a Polícia Federal ainda fez uma análise sobre outros contratos 

localizados na sede da rádio Energia, o que permitiu constatar que os valores de 

mercado praticados com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de 

Barra Mansa, eram bem inferiores aos registrados nos contratos com a FETRASPOR, 

sendo o valor mensal pago pela FETRANSPOR (R$ 20.000,00) maior que o valor anual 

pago pelo Sindicato de Barra Mansa (R$ 18.000,00). 

 

A análise do material apreendido reforça a conclusão de que o acusado 

EDSON ALBERTASSI utilizou suas empresas de comunicação para camuflar a origem 

da propina proveniente da FETRANSPOR. 

 

Os registros constantes no aparelho celular apreendido com MARCELO 

TRAÇA nos autos nº 0143239-97.2017.4.02.5101 também corroboram as declarações 

prestadas por ele. Isso porque, a partir da medida foi possível identificar, no período 

entre 14.07.2009 a 03.08.2016, 31 compromissos com ALBERTASSI, alguns com a 

especificação do lugar, como ALERJ, Gabinete, Botafogo, SEF Presidente Vargas, 

Leme, Radio Resende e Palácio da Cidade. 

 

Cumpre ainda destacar as declarações prestadas em juízo por LÉLIS 

TEIXEIRA em relação aos contratos com as rádios de ALBERTASSI. Confira-se:  
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Juiz Federal: Ele inclusive menciona pagamento ao ex-deputado 

ALBERTASSI através de uma rádio. Está certo aquilo que ele falou também? Foi 

pagamento indevido, disfarçado? 

Lélis: Na verdade, nós tínhamos uma série de programas de comunicação, 

de tentar se aproximar da sociedade. Criamos o sistema “fale ônibus”, que até hoje 

todos ônibus tem de comunicação através de mídia e com a imprensa. Então tem vários 

jornais e revistas que nós patrocinávamos, programas das grandes emissoras daqui do 

Rio e tal. Aí eu estranhei que tinha uma de Volta Redonda no valor de R$ 8 mil. Fui 

perguntar e falaram que isso era pedido do MARCELO ao Conselho. Como era R$ 8 

mil, eu não me preocupei. Depois de muito tempo eu vim a saber que aquilo subiu para 

R$ 60 mil, aí eu estranhei, pois não se justifica. Aí falaram: “não se mete nisso, que é 

uma questão de interesse político nosso”. Isso na época foi dito por MARCELO 

TRAÇA. 

 

JACOB BARATA FILHO, por sua vez, afirmou que: 

 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor Lélis sabia da existência do caixa 2 da 

Fetranspor e sua finalidade? 

Jacob Barata: Ele tinha conhecimento com certeza, embora não tivesse 

qualquer gerência sobre os valores. 

Juiz Marcelo Bretas: Sim, porque o senhor disse que quem tinha esse 

controle era o Lavouras né? 

Jacob Barata: Isso, o Lavouras e o apoio da delegação do conselho. 

Juiz Marcelo Bretas: Mas o senhor, o senhor Lélis e o senhor Traça sabiam 

que havia negociações para pagamentos de agentes políticos por meio de Lavouras? 

Jacob Barata: Tínhamos sim senhor, o conselho todo tinha esse 

conhecimento. 

Juiz Marcelo Bretas: O senhor Lavouras comunicava ao conselho, ao senhor 

ao Marcelo Traça, a Lélis, que estava fazendo tanto de pagamento a alguma pessoa etc? 
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Jacob Barata: Não, não funcionava assim. Não sabíamos quais eram os 

detalhes nem quem eram os agentes específicos. O senhor Zé Carlos que tinha 

autonomia de fazer os acordos. 

Juiz Marcelo Bretas: Não havia preocupação de, por exemplo, ele dizer que 

está pagando 10 e estar na verdade pagando 5? 

Jacob Barata: O Zé Carlos sempre teve uma situação financeira muito boa, 

foi presidente da Fetranspor por mais de 20 anos e, então, ele tinha essa confiança da 

empresa. Não precisava roubar, tinha um histórico familiar bom. 

 

Não há dúvidas, portanto, que na condição de membros da cúpula da 

FETRANSPOR, MARCELO TRAÇA, JACOB BARATA e LÉLIS TEIXEIRA, não só 

tinham conhecimento, como anuíram com a prática ilícita, beneficiando-se do esquema 

do pagamento de vantagens indevidas ao agente político EDSON ALBERTASSI. 

 

Com muito bem salientado pelo órgão ministerial “muito embora os réus 

não tenham participado diretamente dos ajustes com o agente público a sistemática 

pela qual os pagamentos eram delegados a JOSÉ CARLOS LAVOURAS assemelha-se 

ao instituto da “cegueira deliberada”. Isso porque ambos sabiam que havia ajustes 

espúrios com agentes públicos e que tais ajustes eram definidos e controlados por 

JOSÉ CARLOS LAVOURAS. No exercício dos seus papéis, JACOB BARATA FILHO, 

membro do conselho de administração e um dos maiores empresários de ônibus do 

Estado, assim como LÉLIS TEIXEIRA, Presidente Executivo da FETRANSPOR, tinham 

poder de decisão ao menos para evitar que tais pagamentos continuassem a ser 

realizados dentro da sistemática criminosa. 

Vale frisar que, muito embora JACOB BARATA FILHO afirme que LÉLIS 

TEIXEIRA não teria poder de decisão, este não era um simples funcionário da 

FETRANSPOR, mas sim o seu Presidente Executivo, com conhecimento técnico para 

auxiliar nas demandas que deveriam ser negociadas com os agentes públicos. Por 

outro lado, JACOB BARATA FILHO detém expressivo poder econômico e era um dos 

empresários de ônibus que mais contribuía para a formação do “caixa 2” da 
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FETRANSPOR que custeava as vantagens indevidas aos mais diversos agentes 

públicos.” 

 

Dessa feita, em relação à MARCELO TRAÇA, JACOB BARATA e LÉLIS 

TEIXEIRA considero que o tipo legal reportado no artigo 333, parágrafo único, do 

Código Penal (corrupção ATIVA) se encontra devidamente configurado, por terem 

participado do pagamento de vantagem indevida ao agente público EDSON 

ALBERTASSI, a fim de receber benefícios para o setor de transportes, com a prática de 

ato infringindo dever funcional ou com a omissão do dever funcional decorrente do 

cargo, caracterizado pelo impedimento do avanço de projetos que pudessem criar algum 

embaraço para o setor de transportes, seja editando atos normativos úteis aos negócios. 

 

No ponto, destaco o empenho de ALBERTASSI em dificultar projeto que 

estipulava a obrigatoriedade de cobradores nos coletivos ou o que dispunha sobre a 

inaplicabilidade ao setor de transporte, do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do 

Estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei 7428/2016. 

 

De fato, por meio do Projeto de Lei 2472/2017, ALBERTASSI propôs 

emenda que, na prática, retiraria a obrigatoriedade de participação das empresas de 

ônibus no referido fundo. 

 

Assim, a aplicação da referida causa de aumento é medida que se impõe. 

 

Dos atos de lavagem de ativos envolvendo JORGE PICCIANI (FATOS 

07 e 08) 

 

Em relação ao FATO 07, narra a denúncia que, consumados os delitos 

antecedentes de cartel, fraude às licitações, corrupção, lavagem de ativos e organização 

criminosa, nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, entre maio de 2012 a janeiro de 

2014, em unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário, RICARDO 
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PERNAMBUCO JÚNIOR e TÂNIA MARIA SILVA FONTENELLE – não 

denunciados em razão de imunidade decorrente e acordo de leniência – em conjunto 

com JORGE PICCIANI, FELIPE PICCIANI e JOSÉ AUGUSTO, por intermédio 

de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, 

movimentação, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos, na ordem 

de, pelo menos, 1 milhão de reais, disponibilizada em espécie, para pagamento de 

propina a SÉRGIO CABRAL e demais integrantes da ORCRIM, dificultando, assim, o 

rastreamento dos valores. 

 

Descreve a denúncia que, em decorrência destes crimes antecedentes, a 

CARIOCA ENGENHARIA obteve valores ilícitos em contratos celebrados com o 

estado do Rio de Janeiro, que ensejaram a realização de operações superfaturadas de 

gado, entre a empresa ZI BLUE S/A, pertencente CARIOCA ENGENHARIA, e a 

empresa AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES, gerida por JORGE 

PICCIANI e FELIPE PICCIANI. Estes negócios resultaram em devolução levada a 

efeito por JOSÉ AUGUSTO, de parte dos recursos, em espécie, para abastecer o “Caixa 

2”, usado pela CARIOCA para o pagamento de vantagens indevidas ao então 

governador do estado SÉRGIO CABRAL e demais integrantes da ORCRIM, visando 

ocultar a origem e a natureza criminosa destes valores.  

 

Já em relação ao FATO 08, descreve a denúncia que, consumados os delitos 

antecedentes de corrupção, entre setembro de 2014 a junho de 2017, em unidades de 

desígnios, de modo consciente e voluntário, JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR 

– já denunciado no âmbito do Inq 1133 – STJ, em razão de foro por prerrogativa de 

função (Operação Quinto do Ouro) – em conjunto com JORGE PICCIANI e FELIPE 

PICCIANI, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a 

origem, a natureza, localização, movimentação, disposição, e a propriedade de valores 

ilícitos, na ordem de, pelo menos, 760 mil reais, recebidos por JONAS, em espécie, a 

título de propina, incorporados ao seu patrimônio por meio de operação comercial 

subfaturada. 
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Segundo a acusação, a lavagem de capitais por meio das transações de 

compra e venda de gado entre AGROBILARA/AGROCOPA e a JOSAN, imputada ao 

réu JORGE PICCIANI – e outras pessoas sem foro por prerrogativa de função cuja ação 

penal tramita perante a 7ª VFC (FELIPE PICCIANI) – está escorada em crimes 

antecedentes, notadamente os crimes de corrupção passiva e organização criminosa 

praticados por JONAS LOPES JÚNIOR, no contexto do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, entre meados de 1999 até dezembro de 2016. 

 

Dolo Eventual no Crime de Lavagem de Dinheiro 

 

Inicialmente, importa consignar que, como qualquer organização 

profissional, o objetivo final de uma organização criminosa é auferir ganhos. Nesse 

desiderato, é preciso uma estruturação profissional e especializada dos envolvidos, 

capaz de realizar sua tarefa da maneira mais eficiente possível de modo a promover o 

distanciamento do dinheiro de usa origem espúria. 

 

Tenho observado em minha prática com os processos de lavagem de 

dinheiro, que os integrantes dessas organizações desfrutam de ampla liberdade para 

levar a efeito o esquema criminoso e alcançar os objetivos ilícitos da liderança e, não 

raro, são pessoas do convívio social e profissional do líder da organização, de quem 

detém total confiança, inclusive para agir como seus mandatários. Não se trata de 

prática criminosa individual, mas sim de um sem-número de atos ilícitos cometidos por 

um conglomerado sofisticado de pessoas naturais e jurídicas, com tarefas bem divididas, 

cujas atribuições são definidas pelo líder da organização. 

 

Aliás, bom que se diga o líder da organização raramente trata direta e 

explicitamente dos acertos espúrios, menos ainda da execução de tarefas nitidamente 

criminosas (recebimento de valores em espécie, elaboração de contratos fraudulentos ou 

depósitos em conta corrente pessoal, por exemplo). Ao contrário, o líder delega essas 

JFRJ
Fls 6975

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78985899-889-0-6838-196-210297 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

139 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

7ª 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 
 
 

 

 
 

 

 

tarefas, digamos “sujas”, aos operadores financeiros e administrativos do esquema 

criminoso, a fim de manter-se distante dos atos em caso de eventual descoberta dos 

ilícitos. Não por outra razão os operadores dos esquemas criminosos são pessoas que 

desfrutam de relação de amizade ou intimidade de longa data com entre os integrantes, 

o que reforça a confiança existente no cerne da ORCRIM. 

 

No que diz respeito à valoração das provas em sede de delitos de colarinho 

branco praticados por meio de organizações empresariais ficou assentada a teoria do 

domínio do fato, especificamente na vertente teoria do domínio da organização, que 

permite uma compreensão mais ampla das funções desempenhas pelo autor mediato e 

imediato do fato, diante de situações complexas, desenvolvidas dentro de um ambiente 

organizacional altamente especializado, como ocorre no caso dos autos. 

 

Considero que o detentor do domínio da ação (autor mediato) deve ter sua 

conduta valorada de modo mais gravoso que aquele que somente detém o domínio 

funcional (autor imediato). Aliado a isso, considero também que a valoração das provas 

deve ocorrer em conjunto com as demais ações penais em curso perante o juízo, razão 

pela qual considero importante o compartilhamento de provas produzidas em outras 

ações penais, importando em maior grau de certeza na formação da convicção do 

julgador quando analisada em conjunto com outras provas, a exemplo de declarações de 

colaboradores quando acompanhadas de reconhecimento dos fatos pelo acusado. 

 

Consigno, ainda, que a configuração do elemento subjetivo no delito de 

lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem 

ilícita dos valores, sob pena de considerar-se atípica a conduta, já que o delito de 

lavagem não admite a punição na modalidade culposa. Por outro lado, o terceiro 

responsável pela lavagem que procure, deliberadamente, evitar a consciência quanto à 

origem ilícita dos valores deve ser responsabilizado ante a ocorrência do dolo eventual 

previsto no artigo 18, inciso I do Código Penal, já que o agente assumiu o risco de 

produzir o resultado. Em tais situações, ganha relevo a aplicação da denominada teoria 
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da cegueira deliberada em circunstâncias em que os agentes voluntariamente fazem 

vistas grossas aos sinais evidentes do delito, à alta probabilidade da procedência espúria 

dos bens, valores e direitos envolvidos ou se recusam a adquirir um conhecimento 

acerca da pratica de um crime. Por força dessa teoria, esse agente responde como se 

tivesse conhecimento da origem ilícita dos valores, sendo plenamente possível que 

venham a sofrer condenação pela prática do delito de lavagem de dinheiro. 

 

Nesse sentido, confira-se trecho de decisão proferida no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

“A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do 

art. 18, I, do Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão 

específica ao lado de cada tipo penal específico. Grifo nosso. 

O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo 

eventual, merecendo ser citada a doutrina da cegueira 

deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (willful 

blindness doctrine). 

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de 

lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, 

em regra, (i) a ciência do agente quanto à elevada 

probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos 

provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente 

a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em 

permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando 

possível a alternativa. (STF - AP: 470 MG, Relator: Min. LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 13/03/2014, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-

08-2014 PUBLIC 21-08-2014).” 
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Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação penal devem ser 

examinados à luz do entendimento jurisprudencial destacado, valorando-se a 

participação individual dos agentes no âmbito da organização a fim de verificar a 

ciência do agente quanto à procedência espúria dos bens, valores e direitos envolvidos, 

o atuar indiferente dos agentes e a escolha deliberada. 

 

É sobre essa perspectiva que analiso o conjunto probatório existente nos 

autos que, já adianto, apontam para a existência e a autoria dos delitos descritos na 

denúncia, não apenas por meio de declarações de colaboradores, como também por 

meio de outras provas produzidas no curso das investigações. 

 

Crimes Antecedentes à Lavagem de Dinheiro 

 

É cediço que o crime de lavagem de dinheiro é apurado de forma autônoma 

em relação ao crime antecedente, até porque são distintos os bens jurídicos tutelados. É 

o que se depreende da leitura do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98.  

 

Assim, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, a simples 

existência de indícios da prática de "infração penal", por si só, autoriza o processo para 

apurar a ocorrência do delito de lavagem de dinheiro, porquanto há menos rigor já que 

não se forma juízo condenatório acerca do delito antecedente. 

 

In casu, os delitos de lavagem de capitais imputados no FATO 07 da 

denúncia tiveram como antecedentes os crimes de cartel, fraude às licitações, corrupção, 

lavagem de ativos e organização criminosa praticados no contexto de contratos 

celebrados pela empreiteira CARIOCA CHRISTIANI - NIELSEN ENGENHARIA S/A 

com o estado do Rio de Janeiro.  

 

Ressalte-se que tais crimes antecedentes são objeto das ações penais nº 

0504113-72.2017.4.02.5101 e nº 0017513-21.2014.4.02.5101, já tendo sido prolatada 

JFRJ
Fls 6978

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78985899-889-0-6838-196-210297 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

142 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

7ª 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 
 
 

 

 
 

 

 

sentença condenatória em ambas, nas quais considerei amplamente comprovadas, pelo 

conjunto probatório produzido nos autos, as condutas dolosas dos acusados, sendo 

suficiente para caracterizar os delitos de corrupção passiva e associação criminosa (ação 

penal nº 0504113-72.2017.4.02.5101) e cartel e fraude à licitação (ação penal nº 

0017513-21.2014.4.02.5101).  

 

Vê-se que a ação penal nº 0504113-72.2017.4.02.5101 (corrupção – Carioca 

Engenharia) tratou do caso dos esquemas de cartelização mediante pagamento de 

propinas na ordem de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais), no período 

de março de 2008 a abril de 2014, envolvendo a CARIOCA ENGENHARIA (Ricardo 

Pernambuco) e SÉRGIO CABRAL, além de outros integrantes de seu governo, dentre 

eles ILSON CARLOS e HUDSON BRAGA. O evento objeto da referida ação abrange a 

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

empresas, das obras custeadas com recursos federais do Programa de Aceleração do 

Crescimento: urbanização na Comunidade da Rocinha – PAC Favelas, construção do 

Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 02) e construção da Linha 04 do Metrô do Rio 

de Janeiro. 

 

Já a ação penal nº 0017513-21.2014.4.02.5101 (cartel) trata do caso que 

envolve a atuação concertada entre os executivos da empreiteira CARIOCA 

ENGENHARIA, além de outras (DELTA, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT, 

OAS, QUEIROZ GALVÃO, CAMARGO CÔRREA CAMTER e EIT) para consecução 

dos crimes de fraude à licitação em dois conjuntos de obras executadas pelo Governo do 

Estado do rio de Janeiro com recursos federais: a reforma do estádio do Maracanã para 

a Copa de 2014 (Andrade Gutierrez, delta e Odebrecht) e as obras do programa de 

urbanização e regularização fundiária denominada PAC-FAVELAS, além da formação 

de grupo cartelizado que atuava para eliminar a concorrência nas grandes obras públicas 

executadas por aquele Governo estadual. 
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Considero, portanto, que há provas robustas da prática de crimes dos 

antecedentes nas ações penais nºs 0504113-72.2017.4.02.5101 e nº 0017513-

21.2014.4.02.5101 já julgadas. 

 

Já os delitos de lavagem de capitais imputados no FATO 08 da denúncia 

tiveram como antecedentes crimes de corrupção passiva e organização criminosa 

praticados por JONAS LOPES JÚNIOR, no contexto do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro, entre meados de 1999 até dezembro de 2016. Os Conselheiros do 

TCE/RJ estruturaram um ajuste criminoso de solicitação e recebimento de vantagens 

indevidas oferecidas por interessados em processos submetidos a decisões da Corte ou 

decisão administrativa dessa Corte. Em razão destes crimes antecedentes, o Conselheiro 

JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR recebeu milhões de reais, a título de 

vantagem indevida, sendo que quando ocupou a Presidência do TCE/RJ também 

coordenou os atos de corrupção dos quais se beneficiaram outros membros da corte. 

Esses recursos ilícitos foram submetidos a atos de lavagem para ocultação de 

dissimulação de sua origem e natureza criminosa. 

 

Assim como no caso da CARIOCA ENGENHARIA, os crimes 

antecedentes já foram denunciados, como também o crime de lavagem, ora em apreço, 

em relação ao 

colaborador JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR, à época com foro por 

prerrogativa de função no STJ. Diante da perda do foro por prerrogativa de função de 

JONAS LOPES, os autos foram remetidos a este Juízo, com sentença prolatada em 

22.06.2018, onde foi reconhecida a materialidade dos delitos imputados a JONAS 

LOPES  

 

Considero, portanto, que há provas robustas da prática de crimes dos 

antecedentes na ação penal nº 0502272-08.2018.4.02.5101 já julgada. 
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 FATO 07 

 

Na presente ação penal, a acusação imputa aos réus FELIPE PICCIANI e 

JOSÉ AUGUSTO a prática do delito de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º, 

§4º, da Lei nº 9.613/1998, nos seguintes termos: 

 

Consumados os delitos antecedentes de cartel, fraude às licitações, 

corrupção, lavagem de ativos e organização criminosa, nas cidades de Brasília e Rio de 

Janeiro, entre maio de 2012 a janeiro de 2014, em unidade de desígnios, de modo 

consciente e voluntário RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e TÂNIA MARIA 

SILVA FONTENELLE – não denunciados em razão de imunidade decorrente e acordo 

de leniência – em conjunto com JORGE PICCIANI, FELIPE PICCIANI e JOSÉ 

AUGUSTO, por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a 

origem, a natureza, localização, movimentação, disposição, movimentação e a 

propriedade de valores ilícitos, na ordem de, pelo menos, 1 milhão de reais, 

disponibilizada em espécie, para pagamento de propina a SÉRGIO CABRAL e demais 

integrantes da ORCRIM, dificultando, assim, o rastreamento dos valores. 

 

De acordo com a acusação, a lavagem materializou-se por meio de 

transações de compra e venda de 160 vacas, efetuadas entre AGROBILARA e a 

empresa ZI BLUE, entre 2012 e 2013, com pagamentos efetuados no período e 

25.05.2012 a 06.01.214, totalizano o montante de R$ 3,5 milhões de reais. Segundo o 

órgão ministerial, este negócio envolvia a devolução em espécie de 1 milhão de reais 

para a CARIOCA, de forma clandestina, por meio de pessoa denominada JOSÉ 

AUGUSTO, do banco BVA, indicada por JORGE PICCIANI, para ser o operador da 

transação. 

 

Com efeito, em termo complementar de colaboração, no âmbito do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER 

JÚNIOR afirmou que a iniciativa do negócio de compra e venda de gado superfaturada 
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partiu de JORGE PICCIANI, assim como a proposta de devolução de parte dos valores. 

Confira-se, in verbis: 

 

“QUE já conhecia o Deputado JORGE PICCIANI, porém passou a ter uma 

aproximação maior com ele a partir de 2006, quando o depoente atuou de forma mais 

efetiva no mercado de infraestrutura do Rio de Janeiro, através da empresa CARIOCA; 

QUE essa aproximação se deu porque JORGE PICCIANI, desde aquela época já 

exercia uma forte liderança política no Estado do Rio de Janeiro; QUE a aproximação 

a PICCIANI era uma estratégia da empresa que assim se via em condições de abrir 

mercados no Estado do Rio de Janeiro ou se aproximar de outros políticos, dada a 

importância política do referido parlamentar no Estado; QUE ao longo dessa relação, 

dentre outros assuntos, o depoente conversava com PICCIANI sobre questões 

relacionadas a pagamentos devidos pelo Estado à empresa CARIOCA; QUE esse 

assunto era tratado com PICCIANI porque o depoente tinha conhecimento da 

influência política que ele exercia no Governo do Estado, durante a gestão de SÉRGIO 

CABRAL; QUE, muito embora tenha tratado de assuntos pertinentes a pagamentos, 

jamais levou alguma fatura para ser paga a partir de ingerências de PICCIANI; QUE a 

CARIOCA ENGENHARIA não possuía contratos com a ALERJ; QUE não se recorda 

de ter lidado com algum secretário estadual que tenha sido indicado por PICCIANI; 

QUE no ano de 2012, numa das reuniões com PICCIANI, tida no Condomínio O2, 

localizado na Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, PICCIANI propôs ao depoente 

transação envolvendo parte do plantel de vacas nelores puras de origem (PO); QUE na 

mesma ocasião PICCIANI sugeriu que as notas fiscais fossem emitidas com valor 

superfaturado de modo a possibilitar devolução de dinheiro em espécie para a 

CARIOCA que assim poderia contribuir para o chamado Caixa 2 da empresa; QUE o 

depoente levou a proposta ao seu pai, RICARDO PERNAMBUCO, que ciente de todos 

os detalhes da transação, concordou com ela; QUE ato contínuo o depoente voltou a 

reunir-se com PICCIANI no supramencionado condomínio, quando então definiram os 

detalhes da transação, que ficou especificada da seguinte forma: a EMPRESA ZI 

BLUE, pertencente aos mesmos acionistas da EMPRESA CARIOCA, compraria 160 
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vacas nelores, prenhes, ao preço aproximado entre 14 ou 15 mil reais cada uma, 

porém, na nota fiscal o valor seria de 18 a 22 mil reais, o que garantiria o retorno de 

cerca de 1 milhão de reais em espécie e de forma não contabilizada para a CARIOCA; 

QUE o valor a ser entregue por PICCIANI seria realizado através de JOSÉ 

AUGUSTO, do BANCO BVA; QUE o pagamento pelos animais, seria, como de fato 

ocorreu, de forma parcelada, em 10 ou 12 vezes ao longo dos anos de 2012, 2013 e 

início de 2014; QUE ao longo de 2012 manteve contato telefônico com JOSÉ 

AUGUSTO, dono do BANCO BVA, para agendar a reunião; QUE provavelmente esse 

contato telefônico ocorreu através do telefone celular corporativo da CARIOCA, nº 011 

97150.2605; QUE a reunião ocorreu na própria sede da BVA localizada no 

SHOPPING LEBLON, cujo endereço não se recorda, e contou com a presença da Sra. 

TÂNIA FONTENELLE, a qual ficou encarregada dos contatos posteriores com JOSÉ 

AUGUSTO para o recebimento dos valores acertados com PICCIANI; QUE esses 

pagamentos, segundo soube através de TÂNIA, eram realizados de forma parcelada a 

depender da demanda da própria diretoria da CARIOCA; QUE esses valores serviam 

para financiar pagamento de propina para o ex-governador SÉRGIO CABRAL, dentre 

outras pessoas citadas no acordo de leniência firmado pela CARIOCA; QUE o valor foi 

quase que integralmente quitado, restando, no entanto, na avaliação do depoente, cerca 

de 150 mil reais; QUE com a deflagração da OPERAÇÃO LAVA JATO a senhora 

TÂNIA foi orientada a não mais procurar o Sr. JOSÉ AUGUSTO para efetuar o 

pagamento que faltava; QUE a CARIOCA ENGENHARIA não fez doação direta para o 

Deputado PICCIANI ou a algum de seus filhos, no entanto, após solicitação de 

PICCIANI a empresa fez doações para o PMDB; QUE se recorda da campanha de 

2012, eleição 2010; QUE acredita que, em 2014 houve doação ao partido PMDB a 

pedido de PICCIANI; QUE o pedido de doação de campanha feito por PICCIANI era 

considerado pela CARIOCA como relevante, na medida que fazia parte da estratégia de 

aproximação com o poder político no Rio de Janeiro; QUE a CARIOCA preferia fazer 

doações ao PMDB, muito embora estivesse atendendo a pedido do deputado 

PICCIANI, o qual se encarregava de fazer a distribuição dos valores; QUE desde a 

deflagração da OPERAÇÃO LAVA JATO o depoente não mais teve contato com o 
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Deputado PICCIANI, a quem não mais procurou, inclusive por estar afastado da 

CARIOCA; QUE, via de regra, o depoente se apresentava no Condomínio O2 quando 

ia visitar PICCIANI; QUE essas visitas eram precedidas de agendamento via telefone 

celular e até mesmo WhatsApp; QUE o depoente não possui mais, em sua agenda, o 

telefone celular utilizado por PICCIANI na época, mas compromete-se a tentar 

resgatar essa informação; QUE, muito embora o acordo com PICCIANI não tenha se 

dado com a presença de uma outra pessoa, posteriormente FELIPE, filho de 

PICCIANI, e responsável pela administração do gado da família, cuja sala fica ao lado 

da sala do pai, no Condomínio O2, tomou conhecimento da transação envolvendo a 

compra e venda dos animais; QUE o depoente não sabe dizer no entanto se FELIPE 

ficou sabendo que o acordo envolveria a devolução de recursos em espécie na forma 

acima indicada.” 

 

Em juízo, RICARDO PERNAMBUCO ratificou as declarações feitas, 

asseverando mais uma vez que a iniciativa de propor o negócio superfaturado e a 

devolução de parte dos valores foi de JORGE PICCIANI. Na oportunidade, esclareceu 

que a necessidade de dinheiro em espécie se dava para cumprir os compromissos 

assumidos com outras esferas governamentais, em termos de pagamento de vantagem 

indevida. 

 

A corroborar as declarações do referido colaborador, a acusação trouxe aos 

autos a Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI nº RJ20170052, elaborada pelo 

Escritório de Pesquisa e Investigação na 7ª Região, após o deferimento do afastamento 

do sigilo fiscal e bancários, seguida de tabela que aponta para a incomum variação 

patrimonial de JORGE PICCIANI, entre os anos de 2007 (9.574.042,05) a 2016 

(20.170.823,68). 

 

Além disso, o Inquérito Civil nº 2013.00670457, instaurado no Ministério 

Público Estadual, referido no ofício EOPJ nº 61 do Procurador-Geral de Justiça, para 

apurar eventual enriquecimento ilícito do então Presidente da Assembleia Legislativa do 
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Estado do Rio de Janeiro JORGE SAYED PICCIANI, traz informações importantes 

acerca de operações de comercialização de bens de origem animal que podem ter 

servido para dissimular a incorporação ao seu patrimônio de recursos desviados dos 

cofres públicos, as quais foram reproduzidas nas alegações finais ministeriais. 

 

 

Assim, tudo leva a crer que, como bem apontado pelo órgão ministerial, 

“não por acaso foi escolhido pelo político um ramo de negócio propício a 

manipulações e acertos entre as partes, que se beneficia da tributação favorável dada 

ao setor agropecuário e, sobretudo, com pouco controle e fiscalização do Estado, tudo 

a dificultar o controle de lavagem de ativos por esse setor da economia, apesar das 

normas implementadas em 2012, para coibir tal prática em negócios com gado.”. 

 

Com efeito, dos elementos de provas juntados aos autos, constituído pelo 

relatos dos colaboradores, aliado aos fortes indícios provenientes do Relatório IPEI e 

das investigações realizadas pelo MPE, conclui-se que os negócios no ramo de gado de 

JORGE PICCIANI servem para lavagem do produto de crimes antecedentes de 

corrupção praticados pelo deputado estadual, e também praticados por terceiros, como 

foram os negócios com a ZI BLUE, para facilitar o pagamento de propina para 

CABRAL pela CARIOCA ENGENHARIA (FATO 07). 

 

De outra parte, evidencia-se a participação de FELIPE PICCIANI na prática 

das condutas ilícitas por meio da AGROBILARA na medida em que era o principal 

responsável por conduzir os negócios da referida empresa, como reconhecido, inclusive 

pelo próprio, não sendo crível que desconhecesse os esquemas de lavagem de ativos, os 

quais, como demonstrado, além de ocorrerem com bastante frequência, envolviam 

quantias exorbitantes. 
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Ressalte-se que JORGE PICCIANI divide com FELIPE PICCIANI a 

administração da AGROBILARA, conforme 3ª Alteração do Contrato Social (fl. 864 do 

PIC nº 1.02.002.000040/2016-87). 

 

Vê-se que a versão apresentada por FELIPE PICCIANI de que era 

responsável apenas pela parte técnica da AGROBILARA não encontra amparo nos 

autos. Ao contrário. Depreende-se da análise de e-mails anexos aos autos que FELIPE 

PICCIANI conversava frequentemente com seu pai acerca da administração das 

Fazendas do Grupo Monte Verde em relação aos aspectos, inclusive, financeiros, 

fazendo menção à reuniões e valores.  

 

Além disso, verifica-se e-mails de FELIPE PICCIANI com JORGE LUIZ e 

CARLOS PEREIRA que, como visto nos tópicos anteriores, eram operadores 

financeiros de JORGE PICCIANI. 

 

No que tange ao conhecimento da origem ilícita dos valores usados nas 

operações de lavagem afigura-se patente, tendo em vista que os crimes antecedentes 

envolvem membros da ORCRIM que JORGE PICCIANI e FELIPE PICCIANI 

integram 

 

No que tange à conduta de JOSÉ AUGUSTO, RICARDO PERNAMBUCO 

foi categórico ao afirmar que a devolução dos recursos foi feita por meio do referido 

acusado, do banco BVA, que foi indicado por PICCIANI. Por oportuno, transcrevo o 

seguinte trecho das declarações prestadas pelo colaborador, verbis: 

 

SR. RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER JÚNIOR: Após a minha 

participação na arquitetura do negócio com o Deputado Jorge Picciani, eu 

particularmente não participei da operação após isso. O que pudemos levantar é que 

foi feito um negócio parcelado, porque eram entregas parceladas. Os animais 

fisicamente estão na fazenda, estão produzindo. Já se passou algum tempo e não sei se 
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alguma vaca já morreu ou não, mas eles estão lá. Então, ficou combinado que seria 

fazer pagamentos em parcelas e, a partir daí, haveria uma devolução. A devolução, o 

Deputado Jorge Picciani indicou o Senhor José Augusto na época do Banco BVA, para 

quem seria responsável por então — desculpe — devolver estes recursos. Eu fiz uma 

reunião de apresentação nossa para o José Augusto e a partir daí outras pessoas na 

empresa que ficaram..., outra pessoa é que ficou responsável por pegar esse dinheiro a 

medida que houvesse disponibilidade de espécie deles .”. 

 

Em suas declarações, TÂNIA MARIA SILVA FONTENELLE, 

colaboradora e funcionária da CARIOCA ENGENHARIA à época dos fatos descritos 

na denúncia, (fls. 110/111 do PIC nº 1.02.002,000040/2016-87), relatou que que foi 

informada pelos Diretores, que a referida venda de gado proporcionaria o retorno de 1 

milhão de reais em espécie, destinados à formação de Caixa 2 para a CARIOCA efetuar 

pagamento de propina. Asseverou ainda que o negócio foi realizado num montante total 

de R$ 3.560.000,00, em oito operações, cada uma parcelada em 10 vezes, com 

pagamentos efetivados no período de 25/05/2012 a 06/01/2014. Afirmou que a 

mercadoria foi efetivamente entregue, bem como que foi a responsável por receber a 

devolução dos recursos demandados à JOSÉ AUGUSTO, na medida em que a 

CARIOCA ENGENHARIA necessitava do numerário para fazer o pagamento da 

corrupção. Para tanto, foi de 5 a 6 vezes num escritório do Banco BVA, situado no nível 

5 do Office do Shopping Leblon, para a entrega dos valores que, na maior parte, foi 

feita pessoalmente por JOSÉ AUGUSTO. 

 

Às fls. 542 do PIC, foi confirmada a existência do escritório do banco BVA, 

no local informado pela colaboradora como o de devolução do valor superfaturado em 

espécie. 

 

Além disso, o Relatório de Pesquisa nº 2582/2017, às fls. 130/147 aponta 

para participação societária de JOSÉ AUGUSTO em diversas empresas, algumas com 

características compatíveis com a falta de atividade econômica, conforme Relatório de 
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Análise da ASSPA/PRR2 nº 009/2017 (fls. 505/528 do PIC). Dentre as empresas, 

chama atenção a OTH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS S.A., na qual JOSÉ 

AUGUSTO aparece como sócio e diretor, uma vez que possui uma offshore no Panamá, 

a OLYMPIA TRANSNACIONAL HOLDING CORP. (relatório de pesquisa nº 

2691/2017). 

 

E mais, o afastamento do sigilo de dados telefônicos permitiu identificar 

contato de JOSÉ AUGUSTO com JORGE PICCIANI (em 13/02/2013) e com a 

AGROBILARA (em 11 e 14/02/2013), em período compatível com o desempenho de 

sua função nos fatos ora em apreço. 

 

Assim, em relação ao FATO 07, demonstrado que o acusado FELIPE 

PICCIANI, de forma consciente e voluntária, de forma habitual e por meio de 

organização criminosa, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, disposição, 

movimentação e a propriedade de recursos oriundos de crimes de corrupção passiva, 

impõe-se a sua condenação nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei 9613/98. 

 

De igual modo, não há dúvidas da participação do acusado JOSÉ 

AUGUSTO na conduta criminosa descrita no FATO 07, por meio da entrega 

clandestina de valores em espécie, bem como da sua ciência acerca da procedência 

ilícita dos valores, conforme demonstrado pela prova constante dos autos, razão pela 

qual a sua condenação nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9613/98 é medida que se 

impõe. 

 

 FATO 08 

 

Na presente ação penal, a acusação imputa ao réu FELIPE PICCIANI a 

prática do delito de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º, §4º, da Lei nº 

9.613/1998, nos seguintes termos: 
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Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre setembro de 2014 a 

junho de 2017, em unidades de desígnios, de modo consciente e voluntário, JONAS 

LOPES DE CARVALHO JÚNIOR – já denunciado no âmbito do Inq 1133 – STJ, em 

razão de foro por prerrogativa de função (Operação Quinto do Ouro) – em conjunto com 

JORGE PICCIANI e FELIPE PICCIANI, por intermédio de organização criminosa, 

ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, movimentação, disposição, 

e a propriedade de valores ilícitos, na ordem de, pelo menos, 760 mil reais, recebidos 

por JONAS, em espécie, a título de propina, incorporados ao seu patrimônio por meio 

de operação comercial subfaturada. 

 

Em sua colaboração, JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR foi 

categórico ao afirmar que ajustou com JORGE e FELIPE PICCIANI a emissão de notas 

fiscais referentes ao gado em valores inferiores da quantia real do preço ajustado. Além 

disso, asseverou que os recursos utilizados no pagamento em espécie do gado eram 

provenientes dos ativos auferidos ilicitamente em razão do cargo de Conselheiro do 

TCE/RJ. Confira-se: 

“Que procurou, então, FELIPE PICCIANI para lhe auxiliar; 

Que chegou a ir a Fazenda de uma agropecuária da família 

PICCIANI em Uberaba/MG (AGROBILARA), por meio de avião 

particular, jato, que saiu do aeroporto Santos Dummont; Que, 

nessa oportunidade, estava acompanhado do Deputado 

Estadual JORGE PICCIANI e seu filho FELIPE PICCIANI, 

ambos sócios da referida agropecuária; Que, nessa 

oportunidade comprou 100 novilhas Girolando, ao custo de 

R$600.000,00; Que ajustou com JORGE e FELIPE PICCIANI a 

emissão de notas fiscais referentes ao gado em valores 

inferiores da quantia real do preço ajustado; Que o valor 

correspondente às notas fiscais foi quitado mediante pagamento 

em 24 parcelas de R$ 50.000,00 cada; Que FELIPE comparecia 

ao Gabinete da Presidência do TCE/RJ para recolher o 
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dinheiro ou na residência do Colaborador; Que os recursos 

utilizados no pagamento em espécie do gado eram provenientes 

dos ativos auferidos ilicitamente em razão do cargo de 

Conselheiro do TCE/RJ; Que JORGE PICCIANI sabia da 

origem ilícita dos recursos porque sabia especificamente que o 

Colaborador ajustava o recebimento de vantagens indevidas 

para o TCE/RJ; Que JORGE PICCIANI sabia da origem ilícita 

dos recursos porque sabia especificamente que o Colaborador 

ajustava o recebimento de vantagens indevidas para o 

TCE/RJ;” 

 

Relata também a segunda compra subfaturada, que contou com a iniciativa 

de FELIPE PICCIANI, conforme trecho destacado, in verbis: 

 

“Que houve, também, uma segunda aquisição de gado com a 

família PICCIANI; Que FELIPE PICCIANI procurou o 

Colaborador, afirmando que outra empresa de sua propriedade, 

de nome AGROCOPA, iria vender seu plantel; Que o 

colaborador não sabe afirmar se foram pagos pelo gado R$ 

450.000.00 ou R$ 500.000,00; Que o mesmo modus operandi foi 

adotado: as notas fiscais eram emitidas em valor inferior ao DE 

FATO DEVIDO; Que registra que alguns animais foram 

adquiridos de forma correta, com registro na nota fiscal do 

valor efetivamente pago; Que a diferença paga em espécie foi 

entregue a FELIPE PICCIANI e ANDRE MONTEIRO, sócios 

da AGROCOPA; Que os pagamentos se deram no Gabinete da 

Presidência do TCE/RJ e também na residência do 

Colaborador; Que os recursos utilizados para aquisição do 

gado da AGROCOPA também tinham origem ilícita;” . 
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Por elucidativo, cumpre transcrever os crimes de lavagem imputados a 

JONAS LOPES no âmbito do inquérito do STJ, verbis: 

 

“JONAS LOPES JÚNIOR, livre, consciente e em unidade de 

desígnios com terceiros, converteu 500 mil reais dos recursos 

auferidos na prática de corrupção na compra subfaturada de 

100 reses da raça Girolando, por meio de sua empresa JOSAN 

AGROPECUÁRIA LTDA. (RPA/ASSPA Nº 3620 E 3621/2017) 

da AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

dissimulando a natureza ilícita dessa quantia. 

Naquela oportunidade, JONAS compareceu a uma das fazendas 

da AGROBILARA na cidade de Uberaba-MG (vídeo às fl. 27 da 

PET 11908) e adquiriu os animais por 600 mil reais, ajustando 

com JORGE PICCIANI a emissão de notas fiscais subfaturadas 

com os vendedores. 

Cientes do propósito dissimulatório, os administradores da 

empresa JORGE e FELIPE PICCIANI, por meio da 

AGROBILARA, emitiram as notas fiscais n.2762 (R$ 

32.500,00), 2764 (R$32.500,00), 2778 (R$17.500,00) 

correspondentes à totalidade dos animais, mas indicaram 

apenas parte do valor total do negócio (fls. 247-250 dos autos 

da PET 11909). 

A quantia restante de 500 mil reais foi quitada em espécie, em 

maços de dinheiro entregues por JONAS LOPES JÚNIOR a 

FELIPE PICCIANI, tanto na sala da presidência do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro, quanto em sua residência 

(de JONAS). 

Em outra oportunidade, entre agosto e novembro de 2015, no 

Rio de Janeiro-RJ, JONAS LOPES JÚNIOR converteu mais 

uma parte da propina recebida – cerca de 260 mil reais – na 
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aquisição subfaturada de 70 bovinos, pela JOSAN 

AGROPECUÁRIA, agora usando a empresa AGROPECUÁRIA 

COPACABANA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - 

AGROCOPA, da qual FELIPE PICCIANI é sócio (Relatório de 

Pesquisa nº 3109/2017) - também dissimulando a natureza 

ilícita da quantia. 

Em dia exato não identificado, FELIPE PICCIANI - sócio da 

AGROBILARA e da AGROPECUÁRIA COPACABANA - 

ofereceu a JONAS LOPES JÚNIOR a aquisição de animais da 

última empresa, que estava liquidando seu plantel. 

JONAS LOPES então adquiriu 70 animais da AGROCOPA pelo 

valor aproximado de 450 mil reais, ocasião em que ajustou a 

emissão de notas fiscais subfaturadas, como forma de 

dissimular a natureza ilícita de parte do dinheiro usado no 

pagamento. 

Ciente do propósito dissimulatório, os empresários 

determinaram a emissão das notas fiscais n. 203, 204 e 205 em 

12/8/15, n. 26 em 11/9/15, n. 209 em 22/9/15, n.234 em 23/11/15 

e n. 241 em 27/11/15, totalizando apenas R$ 187.900,00 do 

valor real do negócio, recebendo aproximado de 260 mil reais 

em espécie, sem contabilização formal (fls. 251-257 dos autos 

da PET 11909). 

Da mesma forma como no negócio anterior, JONAS LOPES 

JÚNIOR entregou a quantia em espécie pessoalmente aos 

sócios da AGROPECUÁRIA COPACABANA, no caso ora 

tratado, a FELIPE PICCIANI, na sede do TCE-RJ e em sua 

residência, convertendo os valores recebidos a título de propina 

em ativos ilícitos.” 
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Em juízo, JONAS LOPES JÚNIOR ratificou as declarações feitas 

anteriormente, conforme trecho destacado, verbis: 

 

Membro do MPF: Entre a sua empresa e Jorge Picciani na questão de 

lavagem de ativos, que que o senhor tem a dizer? 

Jonas Lopes: Em meados de 2014 eu procurei Felipe Picciani no intuito de 

fazer uma melhora genética no meu gado de leite para comprar deles o gado “girolando” 

e aí depois combinamos uma ida a fazenda dele em Uberaba, fomos em um jato do 

deputado e eu escolhi o gado lá e o valor da compra foi de 600 mil reais e houve a 

proposta de se fazer 100 mil reais por dentro e 500 mil por fora. Esses 100 mil foram 

pagos em 24 parcelas de R$ 4.166,67 e os 500 mil em 10 prestações de 50 mil reais em 

dinheiro. O Filipe Picciani ia buscar ou na minha casa e outras no Gabinete do Tribunal 

de Contas. 

Membro do MPF: Quem estava presente nessa viagem? 

Jonas Lopes: Eu, Picciani e Filipe Picciani. 

Membro do MPF: O Picciani tinha participação na gerência da empresa 

também? 

Jonas Lopes: Sim. 

Juiz Marcelo Bretas: Pode explicar melhor isso por favor? Por que que ele 

tinha participação na gerência da empresa? 

Jonas Lopes: Porque era ele que fazia tudo, resolvia tudo, ia receber comigo. 

Juiz Marcelo Bretas: Mas tudo você quer dizer também sobre o que que o 

gado come, vacinas, que horas o gado dorme etc? 

Jonas Lopes: Sim, preço também, alias quem me deu o preço foi ele e ele 

negociou. 

Juiz Marcelo Bretas: De onde surgiu a proposta de fazer essa negociação de 

100 mil por dentro e 500 mil por fora? Quem sugeriu isso? 

Jonas Lopes: Os dois, pai e filho. Eu me lembro bem que o Felipe falou que 

os 100 mil íamos fazer em 24 prestações e o resto o senhor vê como é que paga. 
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Juiz Marcelo Bretas: O senhor percebeu que já havia algo combinado entre 

eles para propor ao senhor? Valores, forma de pagamento e principalmente a parte por 

fora. 

Jonas Lopes: Imagino que sim. A gente almoçou e quem fixou o preço foi o 

Felipe, 6 mil reais por animal. 

Membro do MPF: Essa proposta dos 500 mil por fora veio em um almoço 

com eles. 

Jonas Lopes: Eu não lembro se foi exatamente na hora do almoço, mas foi 

na ocasião da visita na presença dos dois. Eu fiz uma outra compra também do Felipe de 

uma outra empresa dele. 

 

E prossegue, ressaltando que JORGE PICCIANI tinha ciência da 

proveniência ilícita dos valores utilizados para a compra do gado subfaturado, verbis: 

 

Defesa: nessa negociação, o senhor chegou a falar...o senhor fala do 

deputado Jorge Picciani e do filho dele...o senhor chegou nessa negociação a falar: 

“FELIPE, JORGE...a origem do meu dinheiro é originária de tal esquema criminoso é 

disso ou daquilo...” ou o senhor conversa numa negociação natural? 

Jonas Lopes: Doutor, se o senhor me permite dizer, o deputado sabia das 

minhas...vamos dizer assim, transações ilícitas. 

Defesa: É? 

Jonas Lopes: Sabia… 

Defesa: sem mais perguntas. 

Bretas: o senhor quer dizer com isso é que ele sabia que o senhor teria 

dinheiro em caixa, dinheiro em mãos... 

Jonas Lopes: Por fora… 

Bretas: Em espécie, e, portanto, teria interesse, seria interessante usar esse 

dinheiro em caixa 2, vamos dizer assim? 

Jonas Lopes: Sim senhor. Se o senhor me permite excelência, no retorno 

nosso ao rio, ele até me fez essa sugestão, e eu disse no meu depoimento no ministério 
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público federal, que eu deveria fazer isso mais vezes, ou seja, comprar o valor da pauta 

e vender maior, ou por um valor maior para eu ter dinheiro, vamos chamar assim, legal 

para o caixa. 

Juiz Marcelo Bretas: Para lavar o dinheiro sujo? 

Jonas Lopes: Exatamente. 

Juiz Marcelo Bretas: Tornar lícito o dinheiro de propina? 

Jonas Lopes: Exatamente, excelência. 

 

Reforça a conclusão de que FELIPE PICCIANI tinha conhecimento e 

pactuava com os negócios espúrios de seu pai, JORGE PICCIANI,  o fato de ter emitido 

notas fiscais complementares em março de 2017, contra a empresa de JONAS LOPES, 

logo depois de sua condução coercitiva, na Operação Descontrole e quando já havia 

rumores na mídia de que o conselheiro do TCE estaria negociando acordo de 

colaboração premiada. 

 

Em tabelas acostadas aos autos pelo órgão ministerial, vê-se que foram 

emitidas notas complementares em março de 2017 para a JOSAN AGROPECUÁRIA 

LTDA, de JONAS LOPES, tanto pela AGROBILARA, como pela AGROCOPA, com 

valores significativamente superiores em 2017 para as mesmas mercadorias negociadas 

em 2014/2015. 

 

A emissão de tais notas, além de confirmarem as declarações de JONAS 

LOPES CARVALHO JÚNIOR neste ponto, tornam evidente o reconhecimento de que a 

venda para JOSAN estava subfaturada. 

 

O relato do colaborador JONAS LOPES aliado a prova documental 

produzida não deixa margem à dúvidas de que FELIPE PICCIANI colaborou em 

operação de lavagem de recursos procedentes de corrupção por parte do Conselheiro do 

TCE/RJ. Isso porque, conforme demonstrado, o ora acusado concordou em emitir nota 
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fiscal abaixo do preço devidos das mercadorias, bem como receber a diferença em 

espécie. 

 

De outra parte, a versão dos fatos apresentadas pela defesa não logrou 

infirmar o farto conjunto probatório trazidos aos autos pela acusação. 

 

Dessa feita, por ter, de modo consciente e voluntário, de forma habitual e 

por meio de organização criminosa, ocultado e dissimulado a origem, a natureza, 

disposição, movimentação e a propriedade de recursos que sabia serem oriundos de 

crimes de corrupção passiva, impõe-se a condenação de FELIPE PICCIANI nas penas 

do artigo 1º, § 4º da Lei 9613/98. 

 

Da organização criminosa (FATO 09) 

 

 

No que tange ao Fato 09, a acusação imputa aos acusados a prática do crime 

de integrar organização criminosa, nos seguintes termos: 

 

“(...) ao longo de décadas, em período que perdurou pelo menos 

até o dia 14 de novembro de 2017, quando foi deflagrada a 

operação Cadeia Velha, JORGE SAYED PICCIANI, PAULO 

CESAR MELO DE SÁ, EDSON ALBERTASSI, FELIPE 

CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, JORGE LUIZ RIBEIRO, 

CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA, ANA CLAUDIA DE 

ANDRADE, MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA, 

ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FÁBIO CARDOSO 

DO NASCIMENTO, além de outras pessoas já denunciadas por 

esse crime ou ainda não identificadas, associaram-se de forma 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
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vantagem econômica e política, mediante a prática de crimes de 

corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, dentre outras 

infrações penais.” 

 

Ressalte-se que, em decorrência do desmembramento dos autos da ação 

penal originariamente ajuizada perante o TRF-2ª Região, respondem neste processo 

pelo FATO 09 os denunciados FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, JORGE 

LUIZ RIBEIRO, CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA, ANA CLAUDIA DE 

ANDRADE, ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FABIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO. 

 

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

forma: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores 

a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”  

Tem-se, pois, que para configuração de organização criminosa, é necessária, 

em síntese, a conjugação dos seguintes elementos: (i) associação de mais de quatro 

pessoas; (ii) estrutura ordenada; (iii) divisão de tarefas; (iv) intento de obter vantagem 

de qualquer natureza; (v) a prática de infrações penais máximas cuja pena seja maior 

que quatro anos ou de caráter transnacional. 

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 político, o núcleo econômico e o núcleo 

financeiro operacional, os quais eram associados de forma estável e permanente, com o 
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objetivo de obter vantagem indevida em detrimento da Administração Pública, mediante 

a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, cujas 

penas máximas são superiores a 4 anos.    

O Núcleo Político era constituído pelos deputados JORGE PICCIANI, 

PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI, que valendo-se de seus respectivos cargos, 

receberam indevida vantagem patrimonial, oriunda de setores empresariais. Para tanto, 

contavam com operadores financeiros, pessoas de confiança, que atuaram ao longo de 

anos na organização criminosa. 

O Núcleo Econômico era constituído por executivos do setor de transporte 

coletivo e das empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, que ofereceram vantagens indevidas a 

mandatários políticos e gestores públicos. Foi integrado, dentre outros, por JOSÉ 

CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, LÉLIS TEIXEIRA e MARCELO 

TRAÇA, além de BENEDICTO JÚNIOR e LEANDRO AZEVEDO. 

Por fim, o Núcleo Financeiro, do qual fazia parte os denunciados FELIPE 

CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, JORGE LUIZ RIBEIRO, CARLOS CESAR DA 

COSTA PEREIRA, ANA CLAUDIA DE ANDRADE, ANDREIA CARDOSO DO 

NASCIMENTO e FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO, responsáveis pelo 

recebimento e repasse das vantagens indevidas e pela ocultação da origem espúria. 

Além de Álvaro Novis e Edimar Dantas, estando suspensa a presente ação penal em 

relação ao primeiro, tendo sido concedido o perdão judicial ao segundo. 

Tal esquema delituoso, como descreve a denúncia, valia-se da força política 

dos deputados JORGE PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI e das 

atribuições de seus cargos para obter vantagem indevida e alcançar o enriquecimento 

patrimonial e o fortalecimento político. Da análise dos autos e como visto nos tópicos 

anteriores, cada qual possuía estrutura própria para receber a propina e dissimular sua 

origem. Em contrapartida, viabilizaram as vantagens para os setores empresariais, com a 
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edição de atos normativos ou a blindagem dos diversos interesses desses grupos 

econômicos. 

Ressalte-se que, embora a associação criminosa objeto dos autos tenha se 

iniciado antes de 2013, ano em que entrou m vigor a Lei 12.850/13, que previu o crime 

de Organização Criminosa, inexiste embaraço para sua tipificação aos réus da ação 

penal sob análise, dada a natureza permanente o referido delito e a sua consumação ao 

menos até novembro de 2017, quando foi deflagrada a fase ostensiva da operação 

Cadeia Velha.  

Dito isso, vê-se que, com o aprofundamento das investigações da Operação 

Cadeia Velha, 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. 

A ORCRIM era estruturada do seguinte modo e a com a seguinte divisão de 

tarefas: 

1. ANDREIA CARDOSO exercia a função de chefe de gabinete de 

PAULO MELO e, ao lado de FÁBIO CARDOSO, também servidor da 

ALERJ, revezavam-se no recebimento de propina destinada ao referido 

deputado, conforme demonstrado pelo conjunto probatório constante 

dos autos, como registros de ligações telefônicas, áudios dessas ligações 

com 

funcionários da HOYA, planilhas de entregas de valores com endereços 

e nomes, além do dinheiro e cheques em branco apreendidos na casa de 

FÁBIO; 

2. JORGE LUIZ RIBEIRO e CARLOS PEREIRA eram operadores 

financeiros de JORGE PICCIANI. O primeiro recebia a propina da 

FETRANSPOR, bem como da empresa ODEBRECHT, por meio de 

entregas feitas por funcionário de ÁLVARO NOVIS ou mesmo, 
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diretamente, pelo empresário MARCELO TRAÇA. CARLOS 

PEREIRA, de acordo com a prova constante dos autos, recebia a propina 

diretamente de MARCELO TRAÇA. Ressalto que o fato de CARLOS 

PEREIRA ter recebido a propina apenas nos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2017 não descaracteriza a conduta criminosa, tendo em vista 

que demonstrada a estabilidade e permanência dos vínculos entre seus 

integrantes nas circunstâncias em concreto; 

3. FELIPE PICCIANI usava seu conhecimento técnico para permitir a 

dissimulação da origem dos lucros espúrios da organização criminosa. A 

instrução criminal demonstrou que FELIPE PICCIANI tinha plena 

consciência da movimentação financeira das empresas da família, bem 

como das operações de lavagem mediante emissão de notas fiscais 

subfaturadas. 

Portanto, impõe-se a condenação de FELIPE CARNEIRO MONTEIRO 

PICCIANI, JORGE LUIZ RIBEIRO, CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA, 

ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO e FABIO CARDOSO DO 

NASCIMENTO pela prática do crime  previsto no art. 2º, § 4º, II da Lei 12.850/13. 

 

Com relação à ré ANA CLÁUDIA DE ANDRADE, diante da inexistência 

de prova de vínculo associativo estável com os demais réus, entendo que deve ser 

absolvida.  

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, lavagem de dinheiro e organização criminosa perpetrados pelos 

acusados. 
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  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 necessidade, estrito cumprimento de dever legal, obediência 

hierárquica), ou a presença de qualquer dirimente a afastar o juízo de reprovação das 

condutas, tratando-se os acusados de pessoas cuja higidez física e mental lhes permitia 

ter plena consciência das condutas realizadas. 

III. DISPOSITIVO 

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos 

termos da fundamentação acima, para ABSOLVER ANA CLÁUDIA DE ANDRADE, 

na forma do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, pela imputação do crime de 

quadrilha/pertinência à organização criminosa descrito no fato 09 da denúncia, e para 

CONDENAR:  

 

1. JORGE LUIZ RIBEIRO à pena total de 12 (doze) anos, 11 (onze) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias 

multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 

317, § 1º, do CP, em interpretação conjunta com os artigos 29 e 30, na forma do art. 71, 

todos do CP e art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma descrita abaixo; 

2. BENEDICTO BARBOSA JÚNIOR à pena total de 8 (oito) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa, pela prática 

do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, na forma do art. 71, todos do CP, que 

substituo pela pena entabulada no acordo de colaboração premiada firmado pela 

Procuradoria Geral da República e homologado pelo STF nos autos da PET 6464, na 

forma descrita abaixo; 

3. LEANDRO AZEVEDO à pena total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, pela prática do crime 
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previsto no artigo 333, parágrafo único, na forma do art. 71, todos do CP, que substituo 

pela pena entabulada no acordo de colaboração premiada firmado com a Procuradoria 

Geral da República e homologado pelo STF, na forma descrita abaixo; 

4.  ANDRÉIA CARDOSO DO NASCIMENTO à pena total de a 11 

(onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 450 

(quatrocentos e cinquenta) dias multa, pela prática dos crimes previstos no 317, § 1º, do 

CP, em interpretação conjunta com os artigos 29 e 30, na forma do art. 71, todos do CP 

e art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma descrita abaixo; 

5. FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO à pena total de 11 (onze) 

anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e 

cinquenta) dias multa, pela prática dos crimes previstos no 317, § 1º, do CP, em 

interpretação conjunta com os artigos 29 e 30, na forma do art. 71, todos do CP e art. 2º, 

§ 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma descrita abaixo; 

6. JACOB BARATA FILHO à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 

600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 333, parágrafo 

único, na forma do artigo 71, ambos do CP na forma descrita abaixo; 

7. LÉLIS TEIXEIRA à pena total de 13 (doze) anos de reclusão e 600 

(seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 333, parágrafo único, 

na forma do artigo 71, ambos do CP na forma descrita abaixo; 

8. MARCELO TRAÇA à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e 

600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 333, parágrafo 

único, na forma do artigo 71, ambos do CP, que substituo pela pena entabulada no 

acordo de colaboração premiada firmado com o Procuradoria da República e 

homologado pelo TRF da 2ª Região, na forma descrita abaixo; 

9. CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA à pena total de 11 (onze) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 419 (quatrocentos e dezenove) dias 

multa pela prática dos crimes previstos no 317, § 1º, do CP, em interpretação conjunta 

com os artigos 29 e 30, todos do CP e art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma 

descrita abaixo; 
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10. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI à pena total de 17 

(dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 553 (quinhentos e 

cinquenta e três) dias multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, § 4º, Lei nº 

9.613/1998, na forma do artigo 71 do CP, e art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, na 

forma descrita abaixo; 

11. JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS à pena total 6 (seis) 

anos de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do 

crime previsto no artigo 1º, § 4º, da Lei 9613/98, na forma descrita abaixo; 

 

Passo à dosimetria das penas. 

 

1) JORGE LUIZ RIBEIRO 

 

a. Crimes de corrupção passiva – artigo 317, § 1º, do Código Penal, na forma do 

artigo 71 do mesmo Código – (Fatos 01, 03 e 04) 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 3 fatos 

criminosos. 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era o principal operador 

financeiro, braço direito de PICCIANI, além de ser pessoa experiente e qualificada, 

tendo pleno conhecimento da ilicitude e da gravidade das suas condutas à administração 

pública, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos, motivado por mera 

ganância e ambição desmedidas (motivação), além da intenção de permitir a 

perpetuação do poder político da organização criminosa. 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 
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cidadãos e a coletividade, acentuando a devastadora rede de corrupção entranhada nas 

instituições político-administrativas do Estado 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado JOSÉ LUIZ RIBEIRO, fixo para cada um dos crimes descritos 

(FATOS 01, 03 e 04) a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 142 (cento e 

quarenta e dois) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. 

 

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 para cada um dos crimes descritos (FATOS 01, 03 e 

04) será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e 

oitenta e seis) 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 (3), 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 248 (duzentos e quarenta e 

oito) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último 
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delito considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da 

ausência de causa de diminuição. 

 

b. Pelo crime de pertinência à organização criminosa - Art. 2o, § 4o, II da Lei 

12.850/13 (FATO 09 da denúncia) 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era o principal operador 

financeiro, braço direito de PICCIANI, além de ser pessoa experiente e qualificada, 

tendo pleno conhecimento da ilicitude e da gravidade das suas condutas à administração 

pública, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio públicos, motivado por mera 

ganância e ambição desmedidas (motivação), além da intenção de permitir a 

perpetuação do poder político da organização criminosa. 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 político-administrativas do Estado 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo para o 

crime descrito (FATO 09) a pena-base severamente majorada, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes 
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Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. Sobre o ponto, entendo que não há 

provas de que o ora réu exercia posição de comando sob outras pessoas, razão pela qual 

deixo de aplicar a agravante prevista no artigo 62, I, do CP. 

 

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 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. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 

 

Entre os crimes de corrupção passiva e de pertinência à organização criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 

481 (quatrocentos e oitenta e um) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, 

que reputo definitivas para JOSÉ LUIZ RIBEIRO. 

 

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. 
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2) BENEDICTO BARBOSA JÚNIOR 

 

a. Crimes de corrupção ativa – artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, 

ambos do CP (fatos 01 e 02 da denúncia) 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 2 fatos 

criminosos. 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que o ora acusado é empresário de 

carreira consolidada, com grande capacidade intelectual, tendo pleno discernimento 

quanto à ilicitude das condutas que praticava. Os motivos também são reprováveis, 

consistentes na compra de apoio permanente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro em detrimento do interesse público. 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 político-administrativas do Estado 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado BENEDICTO BARBOSA JÚNIOR, fixo para cada um dos 

crimes descritos (FATOS 01 e 02) a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 142 

(cento e quarenta e dois) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

JFRJ
Fls 7007

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78985899-889-0-6838-196-210297 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

171 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

7ª Vara Federal Criminal 

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

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

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

 

 
 

 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. Deixo de aplicar a 

atenuante da confissão, já que o réu confirmou os fatos imputados em decorrência do 

acordo de colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a falar a verdade 

incondicionalmente, em todas as investigações criminais, cíveis, administrativas, 

disciplinares, e tributárias, além de ações penais em que venha a ser chamado a depor 

na condição de testemunha ou interrogado”, nos limites do acordo, conforme item “b” 

da cláusula 14.  

 

Causas de aumento e diminuição: 

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 

333 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos crimes descritos (FATOS 01 e 02) 

será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta 

e seis) 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 (2), aumento em 1/3 (um terço), uma só das penas para torná-las unificadas 

em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 310 (trezentos e dez) 

dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da 

ausência de causa de diminuição. 

 

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. 
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Acordo de Colaboração Premiada. 

 

Nesse ponto, faço incidir os termos do acordo de colaboração premiada firmado com a 

Procuradoria Geral da República e homologado pelo STF. 

 

3) LEANDRO AZEVEDO 

 

a. Crimes de corrupção ativa – artigo 333, parágrafo único do CP (fato 02 da 

denúncia) 

 

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendo ser 

elevada a sua culpabilidade, uma vez que o ora acusado é empresário de carreira 

consolidada, com situação financeira confortável, tendo pleno discernimento quanto à 

ilicitude das condutas que praticava. Os motivos também são reprováveis, consistentes 

na compra de apoio permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

em detrimento do interesse público. 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 político-administrativas do Estado 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado LEANDRO AZEVEDO, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos 

de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa. 
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Agravantes e atenuantes: 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. Deixo de aplicar a 

atenuante da confissão, já que o réu confirmou os fatos imputados em decorrência do 

acordo de colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a falar a verdade 

incondicionalmente, em todas as investigações criminais, cíveis, administrativas, 

disciplinares, e tributárias, além de ações penais em que venha a ser chamado a depor 

na condição de testemunha ou interrogado”, nos limites do acordo, conforme item “b” 

da cláusula 14.  

 

Causas de aumento e diminuição: 

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 

333 do Código Penal (1/3), a pena será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. 

 

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 semi-aberto. 

 

Acordo de Colaboração Premiada. 

 

Nesse ponto, faço incidir os termos do acordo de colaboração premiada firmado com a 

Procuradoria Geral da República e homologado pelo STF. 

 

 

 

 

JFRJ
Fls 7010

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78985899-889-0-6838-196-210297 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

174 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

7ª Vara Federal Criminal 

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

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

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

 

 
 

 

 

4) ANDRÉIA CARDOSO DO NASCIMENTO 

 

a. Crimes de corrupção passiva – artigo 317, § 1º, em interpretação conjunta com 

artigos 29 e 30 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (fatos 02 e 05 

da denúncia).  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 2 fatos 

criminosos. 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era a chefe de gabinete do 

deputado estadual PAULO MELO, tendo pleno conhecimento da ilicitude das condutas 

lesivas à administração do Estado do Rio de Janeiro. Os motivos também devem ser 

considerados negativos, uma vez que restou demonstrado que agiu com o escopo de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo desde contratos de construtoras até os contratos de transporte 

público com o Estado do Rio de Janeiro. 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 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas à condenada ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO, fixo para cada um 

dos crimes descritos (FATOS 02 e 05) a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 142 

(cento e quarenta e dois) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 
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Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. 

 

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 para cada um dos crimes descritos (FATOS 02 e 05) 

será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta 

e seis) dias-multa. 

 

Tendo em vista que a apenada, 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, aumento em 1/6 (um sexto) uma só das penas para torná-las unificadas em 

5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 217 

(duzentos e dezessete) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à 

época do último delito considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena 

definitiva, diante da ausência de causa de diminuição. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - Art. 2o, § 

4o, II da Lei 12.850/13 (FATO 09 da denúncia) 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era a chefe de gabinete do 

deputado estadual PAULO MELO, tendo pleno conhecimento da ilicitude das condutas 

lesivas à administração do Estado do Rio de Janeiro. Os motivos também devem ser 

considerados negativos, uma vez que restou demonstrado que agiu com o escopo de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo desde contratos de construtoras até os contratos de transporte 
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público com o Estado do Rio de Janeiro. 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 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo para o 

crime descrito (FATO 09) a pena-base severamente majorada, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. Sobre o ponto, entendo que não há 

provas de que a ora ré exercia posição de comando sob outras pessoas, razão pela qual 

deixo de aplicar a agravante prevista no artigo 62, I, do CP. 

 

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 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. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 
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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 e de pertinência à organização criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 

450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, 

que reputo definitivas para ANDRÉIA CARDOSO. 

 

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. 

 

5) FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO 

 

a. Crimes de corrupção passiva – artigo 317, § 1º, em interpretação conjunta com 

artigos 29 e 30 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (fatos 02 e 05 

da denúncia).  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 2 fatos 

criminosos. 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era assessor do deputado estadual 

PAULO MELO, tendo pleno conhecimento da ilicitude das condutas lesivas à 

administração do Estado do Rio de Janeiro. Os motivos também devem ser 

considerados negativos, uma vez que restou demonstrado que agiu com o escopo de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo desde contratos de construtoras até os contratos de transporte 

público com o Estado do Rio de Janeiro. As consequências dos crimes tratados nestes 

JFRJ
Fls 7014

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 78985899-889-0-6838-196-210297 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

178 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

7ª 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 
 
 

 

 
 

 

 

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 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado FÁBIO CARDOSO DO NASCIMENTO, fixo para cada um 

dos crimes descritos (FATOS 02 e 05) a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 142 

(cento e quarenta e dois) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. 

 

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 para cada um dos crimes descritos (FATOS 02 e 05) 

será aumentada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 186 (cento e oitenta 

e seis) dias-multa. 

 

Tendo em vista que a apenada, 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, aumento em 1/6 (um sexto), uma só das penas para torná-las unificadas em 

5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 217 
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(duzentos e dezessete) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à 

época do último delito considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena 

definitiva, diante da ausência de causa de diminuição. 

 

b. Pelo crime de associação criminosa / integrar associação criminosa - Art. 2o, § 

4o, II da Lei 12.850/13 (FATO 09 da denúncia) 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que era assessor do deputado estadual 

PAULO MELO, tendo pleno conhecimento da ilicitude das condutas lesivas à 

administração do Estado do Rio de Janeiro. Os motivos também devem ser 

considerados negativos, uma vez que restou demonstrado que agiu com o escopo de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo desde contratos de construtoras até os contratos de transporte 

público com o Estado do Rio de Janeiro. 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 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo para o 

crime descrito (FATO 09) a pena-base severamente majorada, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas.  
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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 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. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 

 

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 e de pertinência à organização criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 

450 (quatrocentos e cinquenta) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, 

que reputo definitivas para FÁBIO CARDOSO. 

 

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) JACOB BARATA FILHO 

 

a. Crimes de corrupção ativa – artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, 

ambos do CP (fatos 03, 04, 05 e 06 da denúncia) 
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Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 4 fatos 

criminosos. 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que o acusado é grande empresário do 

ramo de transportes há décadas, ocupando os mais altos cargos de direção e sindicato 

das empresas de ônibus, tendo pleno discernimento quanto à ilicitude das condutas que 

praticava. Os motivos também são reprováveis, consistentes na compra de apoio 

permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de 

perpetuar seu domínio no mercado de transporte público. As circunstâncias em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam o uso das 

empresas e sindicatos de transporte público para promover o pagamento dos valores 

utilizados para o cometimento de crimes contra a administração pública em benefício 

próprio e da Organização Criminosa. 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, uma vez que gerou impactos sobre a 

qualidade de vida da população que depende do transporte público no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado JACOB BARATA FILHO, fixo para cada um dos crimes 

descritos (FATOS 03,04,05 E 06) a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 300 

(trezentos) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

Reconheço a confissão parcial dos fatos efetuada pelo condenado, bem 

como o depósito de R$ 80 milhões com o intuito de minorar os danos causados pelas 

infrações, razão pela qual aplico a atenuante prevista no artigo 65, III, “b” e “d”, do 
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Código Penal, reduzindo a pena acima aplicada em 1 (um) ano, alcançando o patamar 

de 6 (seis) anos de reclusão. 

 

Causas de aumento e diminuição: 

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 

333 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos crimes descritos (FATOS 03, 04, 

05 e 06) será aumentada para 8 (oito) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) 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 (4), aumento em 1/2 (metade), uma só das penas para torná-las unificadas 

em 12 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao valor unitário de 1 

(um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa de 

diminuição. 

 

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) LÉLIS TEIXEIRA 

 

a. Crimes de corrupção ativa – artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, 

ambos do CP (fatos 03, 04, 05 e 06 da denúncia) 
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Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 4 fatos 

criminosos. 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que o acusado é profissional do ramo 

de transportes há décadas, ocupando os mais altos cargos de direção e sindicato das 

empresas de ônibus, tendo pleno discernimento quanto à ilicitude das condutas que 

praticava. Os motivos também são reprováveis, consistentes na compra de apoio 

permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de 

perpetuar seu domínio no mercado de transporte público. As circunstâncias em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam o uso das 

empresas e sindicatos de transporte público para promover o pagamento dos valores 

utilizados para o cometimento de crimes contra a administração pública em benefício 

próprio e da Organização Criminosa. 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, uma vez que gerou impactos sobre a 

qualidade de vida da população que depende do transporte público no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado LÉLIS TEIXEIRA, fixo para cada um dos crimes descritos 

(FATOS 03,04,05 E 06) a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-

multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

Reconheço a confissão parcial dos fatos efetuada pelo condenado, razão 

pela qual aplico a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo a 

pena acima aplicada em 6 (seis) meses, alcançando o patamar de 6 (seis) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão. 
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Causas de aumento e diminuição: 

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 

333 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos crimes descritos (FATOS 03, 04, 

05 e 06) será aumentada para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 400 

(quatrocentos) 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 (4), aumento em 1/2 (metade), uma só das penas para torná-las unificadas 

em 13 (doze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao valor unitário de 1 

(um) salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa de 

diminuição. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do artigo 33 do 

Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

 

8) MARCELO TRAÇA 

 

a. Crimes de corrupção ativa – artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, 

ambos do CP (fatos 03, 04, 05 e 06 da denúncia) 
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Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os 4 fatos 

criminosos, aplicando-se-lhes a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP). 

 

Entendo ser elevada a sua culpabilidade, uma vez que o acusado é grande empresário do 

ramo de transportes há décadas, ocupando os mais altos cargos de direção e sindicato 

das empresas de ônibus, tendo pleno discernimento quanto à ilicitude das condutas que 

praticava. Os motivos também são reprováveis, consistentes na compra de apoio 

permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o intuito de 

perpetuar seu domínio no mercado de transporte público. As circunstâncias em que se 

deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam o uso das 

empresas e sindicatos de transporte público para promover o pagamento dos valores 

utilizados para o cometimento de crimes contra a administração pública em benefício 

próprio e da Organização Criminosa. 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, uma vez que gerou impactos sobre a 

qualidade de vida da população que depende do transporte público no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado MARCELO TRAÇA, fixo para cada um dos crimes descritos 

(FATOS 03,04,05 E 06) a pena-base em 7 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) 

dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes: 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. Deixo de aplicar a 

atenuante da confissão, já que o réu confirmou os fatos imputados em decorrência do 

acordo de colaboração premiada, no qual, inclusive, se compromete “a falar a verdade 

incondicionalmente, em todas as investigações criminais, cíveis, administrativas, 
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disciplinares, e tributárias, além de ações penais em que venha a ser chamado a depor 

na condição de testemunha ou interrogado”, nos limites do acordo, conforme item “b” 

da cláusula 14.  

 

Causas de aumento e diminuição: 

 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 

333 do Código Penal (1/3), a pena para cada um dos crimes descritos (FATOS 03, 04, 

05 e 06) será aumentada para 9 (nove) anos e 4 (oito) meses de reclusão e 400 

(quatrocentos) 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, aumento em 1/2 (metade), uma só das penas para torná-las unificadas em 

14 (quatorze) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação econômica do 

réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa de diminuição. 

 

Regime de cumprimento da pena: 

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “a” e parágrafo 3º, ambos do artigo 33 do 

Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. 

 

Acordo de Colaboração Premiada. 

 

Nesse ponto, faço incidir os termos do acordo de colaboração premiada celebrado pelo 

ora acusado com a Procuradoria da República e homologado pelo TRF da 2ª Região. 
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9) CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA 

 

a. Crimes de corrupção passiva – artigo 317, § 1º, do Código Penal – Fato 04 da 

denúncia 

 

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendo ser 

elevada a sua culpabilidade, uma vez que, ao tempo dos fatos, era empresário 

experiente, possuídor de confortável situação financeira, tendo pleno conhecimento da 

ilicitude e da gravidade das suas condutas à administração pública. Os motivos também 

dever ser considerados negativamente, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

públicos, motivado por mera ganância e ambição desmedidas, além da intenção de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo contratos de transportes com o Estado do Rio de Janeiro e outros 

municípios, com ajustes quanto ao pagamento de propinas regulares, operacionalizados 

pelo acusado; 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 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. 

 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais, todas extremamente 

negativas ao condenado CARLOS CÉSAR PEREIRA, fixo a pena-base em 4 (quatro) 

anos de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa. 
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Agravantes e atenuantes: 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas. 

 

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 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 

meses de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. 

 

b. Pelo crime de pertinência à organização criminosa - Art. 2o, § 4o, II da Lei 

12.850/13 (FATO 09 da denúncia) 

 

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendo ser 

elevada a sua culpabilidade, uma vez que, ao tempo dos fatos, era empresário 

experiente, possuídor de confortável situação financeira, tendo pleno conhecimento da 

ilicitude e da gravidade das suas condutas à administração pública. Os motivos também 

dever ser considerados negativamente, tendo agido contra a moralidade e o patrimônio 

públicos, motivado por mera ganância e ambição desmedidas, além da intenção de 

permitir a perpetuação do poder político da organização criminosa. As circunstâncias 

em que se deram as práticas corruptas, além das altas cifras envolvidas, revelam práticas 

delituosas envolvendo contratos de transportes com o Estado do Rio de Janeiro e outros 

municípios, com ajustes quanto ao pagamento de propinas regulares, operacionalizados 

pelo acusado; 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 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. 
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Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo para o 

crime descrito (FATO 09) a pena-base severamente majorada, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 

 

Agravantes e atenuantes 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas.  

 

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 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. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 

 

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 e de pertinência à organização criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 419 (quatrocentos 

e dezenove) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-mínimo, que reputo 

definitivas para CARLOS CÉSAR PEREIRA. 
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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. 

 

 

10) FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, § 4º, Lei nº 9.613/1998 – fatos 07 E 

08) 

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo à 

primeira fase de aplicação da pena. 

 

A culpabilidade do acusado deve ser considerada negativamente, diante do seu nível de 

formação profissional, sendo profissional experiente e qualificado. Das provas 

constantes dos autos, extrai-se que tinha pleno conhecimento da ilicitude e da gravidade 

de sua conduta. Os motivos também devem ser considerados negativamente, tendo em 

vista a ganância e a ambição desmedidas, agindo com o fim de permitir a fruição dos 

proveitos dos crimes de corrupção praticados por seu pai, mesmo tendo situação 

financeira confortável. As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, além 

das altas cifras envolvidas, revelam desprezo pelas instituições públicas. Além disso, 

são desfavoráveis as consequências do crime ora em apreço, uma vez que contribuiu 

para a desmoralização e descrédito das instituições públicas.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas fixo a pena-base 

para cada um dos crimes, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento 

de 120 (cento e vinte) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e 

atenuantes a serem aplicadas. 
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Na terceira fase de aplicação da pena, impõe-se a incidência da causa de aumento de 

pena prevista no § 4º do artigo 1º da lei 9613/98, tendo em vista que demonstrado que 

os atos foram praticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa. 

Assim, aumento a pena, para cada um dos crimes, em 1/3 (um terço), tornando a 

definitiva para o crime em comento em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 160 

(cento e sessenta) dias-multa. 

 

Uma vez que entre os quatro fatos criminosos há evidente concurso material, as penas 

devem ser somadas, a teor do disposto no art. 69 do Código Penal, razão pela qual a 

pena imposta pelos dois fatos criminosos de lavagem de dinheiro será de 12 (doze) anos 

de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário 

mínimo vigente à época do último delito considerando a situação econômica do réu. 

 

b. Pelo crime de pertinência à organização criminosa - art. 2º, § 4º, II da Lei 

12.850/2013.  

 

A culpabilidade do acusado deve ser considerada negativamente, diante do seu nível de 

formação profissional, sendo profissional experiente e qualificado. Das provas 

constantes dos autos, extrai-se que tinha pleno conhecimento da ilicitude e da gravidade 

de sua conduta. Os motivos também devem ser considerados negativamente, tendo em 

vista a ganância e a ambição desmedidas, agindo com o fim de permitir a fruição dos 

proveitos dos crimes de corrupção praticados por seu pai, mesmo tendo situação 

financeira confortável. As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas, além 

das altas cifras envolvidas, revelam desprezo pelas instituições públicas. Além disso, 

são desfavoráveis as consequências do crime ora em apreço, uma vez que contribuiu 

para a desmoralização e descrédito das instituições públicas.  

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas, fixo para o 

crime descrito (FATO 09) a pena-base severamente majorada, em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. 
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Agravantes e atenuantes 

 

Não há agravantes e atenuantes a serem aplicadas.  

 

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 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. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 

 

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 lavagem de dinheiro e de pertinência à organização criminosa há 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), motivo pelo qual as penas somadas 

chegam a 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 553 

(quinhentos e cinquenta e três) dias multa, ao valor unitário de 1(um) salário-

mínimo, que reputo definitivas para FELIPE PICCIANI. 

 

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. 
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11) JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS 

 

a. Pelo crime de lavagem de dinheiro (artigo 1º, § 4º, Lei nº 9.613/1998 – Fato 07) 

 

Consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, passo à 

primeira fase de aplicação da pena. 

 

A culpabilidade do acusado deve ser considerada negativamente, diante do seu nível de 

formação profissional, sendo profissional experiente e qualificado e com confortável 

situação financeira. Das provas constantes dos autos, extrai-se que tinha pleno 

conhecimento da ilicitude e da gravidade de sua conduta. Os motivos também devem 

ser considerados negativamente, tendo em vista a ganância e a ambição desmedidas, 

agindo com o fim de permitir a fruição dos proveitos dos crimes de corrupção 

praticados por JORGE PICCIANI. As circunstâncias em que se deram as práticas 

criminosas, além das altas cifras envolvidas, revelam desprezo pelas instituições 

públicas. Além disso, são desfavoráveis as consequências do crime ora em apreço, uma 

vez que contribuiu para a desmoralização e descrédito das instituições públicas, 

revelando alto grau de sofisticação das inúmeras condutas de lavagem de dinheiro, que 

não permitiram estimar a totalidade do proveito do crime nem localizar até o momento 

todos os ativos em que foram convertidos os recursos oriundos de propina. 

 

Assim, considerando a ocorrência de circunstâncias judiciais negativas fixo a pena-base 

em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-

multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes a serem 

aplicadas. 

 

Na terceira fase de aplicação da pena, impõe-se a incidência da causa de aumento de 

pena prevista no § 4º do artigo 1º da lei 9613/98, tendo em vista que demonstrado que 

os atos foram praticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa. 

Assim, aumento a pena, para cada um dos crimes, em 1/3 (um terço), tornando a 
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definitiva para o crime em comento em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 160 

(cento e sessenta) dias-multa. 

 

Considero não ser cabível a aplicação da causa de aumento do § 3º do artigo 2º da Lei 

12850/2013, pois não demonstrado que o acusado exercia o comando da organização 

criminosa. 

 

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 semi-aberto. 

 

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 (artigo 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 réu se subtraia ao ressarcimento do dano, mediante dilapidação de seu 

patrimônio. Por conseguinte, qualquer bem pode ser objeto de arresto. 
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Não resta dúvida, portanto, que a finalidade da norma é a garantia de 

eventual ressarcimento do sujeito passivo, pelo que não há qualquer limitação no tipo de 

bens que podem ser afetados - se móveis ou imóveis. 

 

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 limite 

requerido pela acusação, a saber, o valor de R$ 308.920.000,00 (trezentos e oito 

milhões, novecentos e vinte mil reais), acrescidos do montante de propina pago, a título 

de reparação pelos danos morais coletivos, de forma solidária entre os condenados, e no 

caso dos condenados BENEDICTO BARBOSA, LEANDRO AZEVEDO e MARCELO 

TRAÇA, observar-se-á o estipulado no termo de acordo de colaboração premiada. A 

liquidação será efetivada individualmente nos procedimentos. 

 

b) Dano Mínimo Indenizável 

 

Determino ainda o arbitramento cumulativo do dano mínimo, com base no 

artigo 387, caput e IV, do Código de Processo Penal e ESTABELEÇO como valor 

mínimo de indenização o mesmo indicado acima, a saber, o valor de R$ 308.920.000,00 

(trezentos e oito milhões, novecentos e vinte mil reais), de forma solidária entre os 

condenados, acrescidos do montante de propina pago, a título de reparação pelos danos 

morais coletivos. No caso dos condenados BENEDICTO BARBOSA, LEANDRO 

AZEVEDO e MARCELO TRAÇA, observar-se-á o estipulado no termo de acordo de 

colaboração premiada. 
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Saliente-se que, em ambas as situações tratadas acima, ou seja, tanto no 

tocante ao perdimento de bens para reparação do dano quanto em relação ao 

arbitramento do valor mínimo indenizatório, deve se ter em mente o escopo de evitar-se 

o enriquecimento ilícito do agente criminoso, assim como o de desarticular 

organizações criminosas e seus integrantes, que se sustentam e facilmente se 

desenvolvem e atuam na medida dos valores que angariam e movimentam. 

 

DECRETO a interdição do exercício de cargo ou função pública de 

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

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

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

 

DETERMINO, outrossim, a restituição dos bens sequestrados e apreendidos 

dos réus absolvidos neste feito, desde que tais bens estejam constritos apenas em razão 

desta ação penal. 

 

Confirmada esta sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, ou 

no caso de não haver recurso, certifique-se e expeçam-se mandados de prisão e Guias de 

Recolhimento, adotando-se as providências previstas em provimento específico do E. 

TRF desta 2ª Região. 

 

Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados ao pagamento 

das custas. A pena pecuniária será recolhida no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em 

julgado da sentença. Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 

 

P.R.I. 

Rio de Janeiro/RJ, 28 de março de 2019. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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