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Processo nº 0503870-31.2017.4.02.5101 (2017.51.01.503870-0) 

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Réu: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO E OUTROS 
 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 28 de janeiro de 2020 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(JRJUAX) 

 

 

SENTENÇA 

 

 

I –  RELATÓRIO 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL  em desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA 

CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL), CARLOS 

EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA (CARLOS MIRANDA), LUIZ 

CARLOS BEZERRA, SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 

(SÉRGIO CÔRTES), CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR (CESAR 

ROMERO), MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA 

CAVALCANTI PESSOA (GUSTAVO ESTELLITA), qualificados na 

denúncia (fls. 3/63), atribuindo -lhes a prática dos seguintes fatos 

delituosos e respectivas imputações:  

 

FATO 01:  SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA, 

CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO pela prática 

do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do CP, por 35 vezes, 

na forma do art. 71 do CP;  
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FATO 02:  MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA pela 

prática do crime de corrupção ativa, previsto no art.  333 do CP, por 35 

vezes, na forma do art. 71 do CP;  

 

FATO 03:  SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, pela prática do crime previsto n o art.  

2º, § 4º, II,  DA Lei 12.850/2013.  

 

Acompanham a denúncia os documentos de fls . 64/907 –  

DOC. 01 - ANEXO Nº 1 DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE CÉSAR 

ROMERO (fls. 64/67); DOC. 02 - ANEXO Nº 2 DA COLABORAÇÃO 

PREMIADA DE CÉSAR ROMERO (fls.  68/71); DOC. 03 - TERMO DE 

DEPOIMENTO DE CÉSAR ROMERO (ANEXO 2) (fls. 72/76); DOC. 04 

CONTRATOS FIRMADOS COM EMPRESAS (fls. 77/175);  DOC. 055 

ANEXO Nº 4 DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE CÉSAR ROMERO 

(fls. 176/178); DOC. 06 - TERMO DE DEPOIMENTO DE CÉSAR 

ROMERO (fls. 179/185); DOC.  07 - TERMO DE DEPOIMENTO DE 

VIVALDO FILHO (fls.  186/189);  DOC. 08 - EXTRATO DA JUCERJA 

DA EMPRESA OSCAR ISKIN & CIA LTDA (fls. 190/191); DOC. 9 

QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA SHERIFF SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 192/194); DOC. 10 - INFORMAÇÃO 

POLICIAL A RESPEITO DO MATERIAL COLETADO NAS BUSCAS E 

APREENSÕES DO PROCESSO Nº 0502421 -38.2017.4.02.51 (fls . 

195/390); DOC. 11 - MATERIAL DIGITALIZADO DOS 

DOCUMENTOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DE LUIZ CARLOS 

BEZERRA (fls. 391/842); DOC. 12 - REGISTRO DE LIGAÇÕES DO 

SITTEL (fls. 843/844);  DOC. 13 - ANEXO 7 DA COLABORAÇÃO 

PREMIADA DE CESAR ROMERO (fls.  845/846);  DOC. 14 - TERMO 

DE COLABORAÇÃO DO ANEXO 7 DE CESAR ROMERO (fls.  

847/849); DOC. 15 - RIF DO COAF (fls.  850/897); DOC. 16 - TERMO 

DE CONFIDENCIALIDADE ASSINADO ENTRE O MPF E CÉSAR 
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ROMERO (fls. 898/899); DOC. 17 - ANEXO Nº 13 DE CÉSAR 

ROMERO (fls. 900/901); DOC. 18 - TERMO DE DEPOIMENTO DE 

CÉSAR ROMERO (fls. 902/906);  DOC. 19 - MÍDIA CONTENDO 

ÁUDIO E VÍDEO (fls. 907).  

 

Fls. 909/912 –  Decisão recebendo a denúncia  de fls. 3/63 em 

16 de maio de 2017.  

 

Fls. 915/916 –  Petição acostada pela defesa de CARLOS 

MIRANDA requerendo a habilitação para fins de acesso irrestrito e 

ilimitado aos autos de nºs 0503012 -97.2017.4.02.5101, 0503104- 

75.2017.4.02.5101, 0502479-41.2017.4.02.5101, 0502500-

17.2017.4.02.5101, 0503213-89.2017.4.02.5101, 0503229-

43.2017.4.02.5101, 0503211-22.2017.4.02.5101, 0503212-

07.2017.4.02.5101, 0503371-47.2017.4.02.5101 e 0503435-

57.2017.4.02.5101 bem como aos autos para qual foi distribuída a 

supracitada denúncia.  

 

Fls. 938/940 - Petição acostada pela defesa de SÉRGIO 

CÔRTES requerendo a interrupção do prazo para apresentação da 

Resposta à Acusação, bem como seja cert ificada a inacessibilidade das 

mídias listadas no documento de fls . 941/943.  

 

Fls. 960/962 - Petição acostada pela defesa de SÉRGIO 

CABRAL requerendo a dilação do prazo para a resposta à acusação por 

10 (dez) dias, aplicando-se, subsidiariamente o artigo 139 do novo 

Código de Processo Civil, considerando que o presente processo penal 

versa sobre fatos de alta complexidade e diante da extensão da denúncia 

oferecida pelo Parquet Federal, que inclui uma enorme quantidade de 

documentos que merecem minuciosa análise.  
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Fl. 963 –  Despacho acolhendo os argumentos da defesa de 

Sérgio Cabral e estendo o prazo para apresentação da resposta à 

acusação até o dia 12/06/2017. Concedeu o mesmo prazo aos réus já 

citados: Carlos Miranda, Gustavo Estellita, Miguel Iskin e Sérgio 

Côrtes.  

 

Fls. 966/981 –  Resposta à Acusação apresentada pela defesa 

de CARLOS MIRANDA, arguindo, em preliminares, o seguinte: (i) 

reunião processual das ações penais de nº 0509503 -57.2016.4.02.5101, 

0501634-09.2017.4.02.5101, 0502041-15.2017.4.02.510 e 0501853-

22.2017.4.02.5101 e 0015979-37.2017.4.02.5101 com esta; (i i) nulidade 

da presente ação desde a origem, em face de violação ao artigo 5º, inciso 

LIII da Constituição Federal (violação ao princípio do promotor 

natural).  

 

No mérito, informou que os fatos narrados pela denúncia 

serão enfrentados em momento posterior, após a completa prod ução de 

provas durante a instrução criminal.   

 

Por fim, arrolou as seguintes testemunhas: (i) Adilson 

Marco de Assis Gomes; (ii) Jair Bonifácio Moreira; (iii) Fernando César 

de Mello Almeida; (iv) Wellington Lopes; (v) Ricardo Zaratine; (vi) 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira.  

 

Fl.  985 –  Petição acostada pela defesa de CARLOS 

MIRANDA informando que desiste das testemunhas arroladas nos itens 

1.1,  1.3, 1.5,  1.6 de sua resposta à acusação, Adilson Marco de Assis 

Gomes, Fernando César de Mello Almeida, Ricardo Z arantine e Carlos  

Eduardo Magdalena.  
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Fls. 987/986 –  Petição acostada pela defesa de MIGUEL 

ISKIN requerendo, em síntese: (i) Que venham aos feitos os autos 

circunstanciados de buscas e apreensões realizadas na residência do réu 

Miguel Iskin e de sua genitora; (ii) Que se interrompam os prazos para 

apresentações de suas respostas às acusações, nos processos nºs 

05036088120174025101 e 05038703120174025101; e (iii) Que, tão logo 

adunados os elementos probatórios acima indicados, abra -se vista para 

apresentação das referidas respostas às denúncias, na forma do art . 396 

do Código de Processo Penal.  

 

Fl. 999/1004 –  Petição acostada pela defesa de SÉRGIO 

CÔRTES informando que o depoimento de CARLOS BEZERRA não se 

encontra anexado à Denúncia, devendo ser juntado ao s autos para que a 

defesa possa ter amplo acesso aos elementos de “corroboração” 

apontados pela exordial, do contrário, estar -se-á cerceando o direito à 

ampla defesa e ao contraditório.  

 

Requereu em seguida a interrupção do prazo para apresentar 

a resposta à acusação até que seja disponibilizado à defesa:  (i)  O 

depoimento prestado por CARLOS BEZERRA na Procuradoria da 

República do Rio de Janeiro, conforme mencionado na Denúncia; (i i)  

Todas as peças da ação cautelar de interceptação telefônica, em especial 

a r. decisão de deferimento da medida; (iii) O conteúdo integral dos 

áudios captados por meio da interceptação, armazenados no banco de 

dados da delegacia de Polícia Federal especializada, conforme já 

requerido em petitório próprio.  

 

Fl. 1005 –  Petição acostada pelo Ministério Público Federal 

requerendo o aditamento ao Caderno de Provas oferecido por ocasião da 

denúncia, passando a constar os documentos de fls . 1005/2390.  
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fl. 2391 –  Despacho estendendo  o prazo para 

apresentação/aditamento das respostas à a cusação até o dia 21/06/2017, 

quando termina o prazo do réu César Romero, citado em 08/06/2017.  

 

Fls. 2399/2403 –  Resposta à acusação apresentada por 

CESAR ROMERO, oportunidade em que a defesa requereu, em síntese: 

(i)  o reconhecimento da efetiva, voluntár ia e eficaz colaboração de Cesar 

Romero Vianna Junior;  e (i i)  em caso de condenação, a substituição das 

penas e demais consectários legais por aqueles que foram acordados com 

o MPF no acordo de colaboração homologado por este juízo.  

 

Fls. 2404/2409 - Resposta à acusação apresentada por LUIZ 

CARLOS BEZERRA, oportunidade em que a defesa argumentou, em 

síntese que: (i)  se reserva o direito de enfrentar o mérito da acusação 

oportunamente após o encerramento da instrução criminal, sendo certo 

que em ação conexa o defendente já admitiu sua participação nos ilícitos 

e permitiu a elucidação de pontos cruciais, o que deve ser levado em 

conta;  (ii)  a responsabilidade do acusado, em verdade, é muito menor do 

aquela narrada pela inicial acusatória,  considerando a defesa  que há um 

evidente ‘bis in idem’ em relação aos fatos narrados na presente 

denúncia e aqueles que são objeto das ações penais oriundas das 

operações ‘Calicute’ e ‘Eficiência’.  

 

Por fim, requereu em relação às suas testemunhas, seja toda 

a prova de defesa do defendente produzida nos autos do processo 

oriundo da operação “Calicute” compartilhada na presente ação penal,  

com a degravação e transcrição dos depoimentos para este feito.  

 

Fls. 2418/2422 –  Folha de antecedentes criminais de LUIZ 

CARLOS BEZERRA. 
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FLS. 2423/2451 - Resposta à acusação apresentada por 

MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA, oportunidade em que a defesa 

argumentou, em síntese: (i) a ilegalidade do acordo de delação 

premiada firmado por CESAR ROMERO e sua nulidade absoluta; (ii) 

nulidade do feito desde sua origem, por violar preceito constitucional 

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

documentação que embasa a incoativa restou selecionada a dedo pelo 

parquet que, ao longo da prefacial,  indica que parte dos elementos 

probatórios é oriunda do compartilhamento de provas; (iv) da forma 

como instruído esse processo-crime, a defesa está prejudicada, pois 

apenas uma das partes teve acesso a diversos processos dos quais 

derivou o presente; (v) Miguel e Gustavo, como patenteado  acima, 

nunca foram partes nos processos correlatos a esse, razão pela qual não 

tiveram acesso às suas instruções. Portanto,  encontra -se restrita a ler e 

conhecer somente aquilo que o MPF deseja que eles leiam e conheçam; 

(vi) os elementos fornecidos pelo acusador não poderão, em hipótese 

alguma, ser considerados como elementos decorrentes de perícia, mesmo 

que tenham sido obtidos e/ou analisados de maneira técnica; (vii) 

impossibilidade de acessar vários elementos probatórios; (vii i) 

cerceamento de defesa por não ter acesso a todas as declarações 

prestadas por Cesar Romero, devolvendo-se,  após, o prazo previsto no 

art. 396 do Código de Processo Penal; (ix) quebra de dados contidos em 

telefones celulares sem ordem judicial  fundamentada. Nulidade da prova 

colhida; e (x) acusação lastreada nas delações premiadas de Cesar 

Romero, cujo contrato firmado com o MPF traduz -se ilegal. Ausência de 

suporte probatório mínimo.  

 

Requereu, por fim: (i) seja oficiado ao Bank of  America ,  nos 

EUA, a fim de que esclareça ao Juízo se, em qualquer época, Miguel 

Iskin possuiu conta bancária na instituição, ou mesmo empresa ligada a 

ele, ou de que tenha sido beneficiário ou procurador; (ii) seja oficiado à 
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Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que envie ao 

Juízo todos os processos administrativos relativos às l ici tações para 

aquisição de equipamentos médicos, realizadas entre 2007 e 2014; (iii) 

Seja oficiado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,  a fim 

de que informe ao Juízo quando foi instituído o pr egão eletrônico na 

SESDEC; (iv) Seja oficiado à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro,  a fim de que informe ao Juízo se o senhor Cesar Romero Vianna 

Junior, enquanto Subsecretário Executivo, tinha ingerência nas pesquisas 

de preços realizadas para a realização de licitações; (v) Seja oficiado à 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que informe 

ao Juízo se o senhor Cesar Romero Vianna Junior,  enquanto 

Subsecretário Executivo, tinha ingerência na elaboração dos editais para 

a realização de licitações; (vi) Seja oficiado à Secretaria de Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, a fim de que informe ao Juízo se o senhor 

Cesar Romero Vianna Junior,  enquanto Subsecretário Executivo, julgava 

as licitações realizadas; (vii) Seja oficiado ao In stituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), a fim de que informe ao Juízo 

quando foi instituído o pregão eletrônico; (vii i) Seja oficiado ao 

Insti tuto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), a fim de que 

informe ao Juízo se entre 2012 e 201 7 foi realizado algum pregão 

internacional; (ix) Seja oficiado ao Insti tuto Nacional de Traumatologia 

e Ortopedia (INTO), a fim de que informe ao Juízo se o senhor Cesar 

Romero Vianna Junior, enquanto chefe da assessoria jurídica, tinha 

ingerência nas pesquisas de preços realizadas para a realização de 

licitações;  (x) Seja oficiado ao Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia (INTO), a fim de que informe ao Juízo se o senhor Cesar 

Romero Vianna Junior, enquanto chefe da assessoria jurídica,  julgava as  

licitações realizadas; (xi) Seja oficiado ao Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (INTO), a fim de que informe ao Juízo se o 

senhor Cesar Romero Vianna Junior, enquanto chefe da assessoria 

jurídica,  tinha ingerência na elaboração dos editais pa ra a realização de 
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licitações; (xii)  Seja oficiado ao Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia (INTO), a fim de que remeta ao Juízo todos os processos 

relativos a lici tações realizadas para a compra de equipamentos médicos,  

do ano de 2002 até hoje; (xiii) Requer-se sejam intimadas e ouvidas, por 

imprescindíveis à defesa,  as seguintes testemunhas: Verônica Amorim 

Silva, Thais Santos Serra, Breno Fernandes Mucci, Anderson Fonseca de 

Lima, Vera Regina França Tavares, Carlos José Faria de Almeida.  

 

FLS. 2452/2473 - Resposta à acusação apresentada por 

SÉRGIO CABRAL, oportunidade em que a defesa,  em sede de 

preliminares, requereu, em síntese: (i) que em razão da limitação física 

imposta pelo parlatório do Complexo de Gericinó, seja determinado pelo  

Juízo a possibilidade de entrevista entre o defendente e seu advogado em 

sala reservada, a fim de que ambos possam manusear em conjunto as  

peças que instruem a presente denúncia;  (ii) incompetência do juízo, por 

não existir infrações penais praticadas em detrimen to de bens, serviços 

ou interesse da união; (i ii) reconhecimento da conexão com os autos do 

processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (operação calicute); (iv) da 

inépcia da denúncia por não se encontrarem exteriorizados os atos de 

ofício reveladores da infringência de dever funcional por parte do 

defendente; e (v) falta de justa causa para o exercício da ação penal.  

 

Por fim, requereu ao Juízo: (i) seja reaberto o prazo para a 

apresentação da resposta à acusação, concedendo -se oportunidade do 

defendente se encontrar com seu advogado em local que não seja o 

parlatório,  respeitando-se os princípios da ampla defesa e do 

contraditório; (ii) seja reconhecida a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente demanda, em razão de ser inexistentes as 

hipóteses dos incisos do artigo 109 da Constituição Federal; (iii) seja 

reconhecida a conexão dos presentes autos com o processo nº 0509503 -

57.2016.4.02.5101; e (iv) a oitiva das testemunhas a seguir arroladas:  
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Dra. Rosa Célia, Dr. Paulo Niemeyer,  Dr. Cid Pitom bo, Dom Orani 

Tempesta e Reverendo Isaías Maciel.  

 

Fls. 2474/2499 - Resposta à acusação apresentada por 

SÉRGIO CÔRTES, oportunidade em que a defesa alegou inicialmente 

que a gravação feita pelo colaborador CESAR ROMERO deve ser 

considerada ilícita. Para tanto, aduziu que “tal gravação não pode ser 

utilizada como prova na presente ação penal, pois ela está maculada 

por diversos vícios insanáveis,  a saber: trata -se de uma cópia das 

gravações realizadas unilateralmente pelo colaborador; há prova de que 

o áudio uti lizado pela acusação na presente ação não está completo; 

não houve a apreensão do aparelho uti lizado para a captação e não fora 

realizada perícia” .  

 

Posteriormente, a defesa pugnou pelo reconhecimento da 

ausência de elementos mínimos para a propositura  da ação penal, com a 

consequente rejeição parcial da Denúncia. Para tanto alegou: (i) não há 

nada nos autos, diverso dos depoimentos do Colaborador, que indique 

pagamentos à SÉRGIO CÔRTES, tampouco que ele teria solicitado e 

aceitado tais pagamentos; (ii)  Em nenhum dos depoimentos apontados 

pela Denúncia como prova de corroboração ao relato do Colaborador 

CESAR ROMERO há referência à SÉRGIO CÔRTES, seja no do 

Colaborador VIVALDO FILHO, seja no do corréu LUIZ CARLOS 

BEZERRA, prestado no âmbito da Procurador ia da República do Rio de 

Janeiro, ou, na ação penal n.º 0509503-57.2016.4.02.5101; (i ii) no 

conteúdo da quebra telemática de CARLOS BEZERRA também não há 

nada que diga respeito à SÉRGIO CÔRTES, seja em relação à 

pagamentos realizados, ou qualquer tipo de encontro ou reunião entre 

ambos; (iv) o mencionado relatório de extração de informações n.º  

720/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ atribuído ERRONEAMENTE pela 

Denúncia como sendo resultado da análise do celular do SÉRGIO 
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CÔRTES, em verdade, conforme se verif ica no  seu conteúdo, é referente 

à análise do celular de MIGUEL ISKIN, inclusive, na Denúncia da ação 

penal de n.º 0503608-81.2017.4.02.5101, tal relatório foi corretamente 

atribuído à MIGUEL; e (v) (.. . )o único elemento acerca do suposto 

cometimento do crime de corrupção passiva pelo Defendente é o 

depoimento ISOLADO do Colaborador CESAR ROMERO, o que, por si  

só, não é suficiente para dar justa causa à propositura da ação penal 

(.. . ).  

 

Por fim, requereu: (i)  SEJA DECLARADA A ILICITUDE DE 

TODA A PROVA OBTIDA POR MEIO DA GRAVAÇÃO FEITA PELO 

COLABORADOR, COM O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS, 

conforme previsto pelo artigo 157, do Código de Processo Penal, na 

medida em que fora juntada aos autos sem prévia perícia técnica, bem 

como por não se apresentar integra, em violação a manutenção da 

cadeia de custódia da prova; (ii) EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO 

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, SEJA PARCIALMENTE REJEITADA 

A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA 

AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO À SÉRGIO 

CÔRTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO III,  DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL; (i ii) Seja determinado que o Ministério Público 

Federal junte aos autos os termos de depoimento dos Colaboradores 

ANTONIO CARLOS LUCENA e RENATO HASSON CHEBAR, arrolados 

na Denúncia, prestados na Procuradoria da República em sede de 

acordo de colaboração premiada e que o conteúdo guarde relação com 

os fatos ora imputados; (iv) Seja expedido ofício ao Ministério Público 

Federal para que forneça os vídeos dos depoimentos dos colaboradores 

CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR, ANTONIO CARLOS LUCENA e 

RENATO HASSON CHEBAR, prestados na sede da Procuradoria da 

República, referentes aos anexos juntados aos autos; (v) Seja 

determinado que o Ministério Público Federal forneça cópia à defesa de 
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todos os processos administrativos referentes às licitações da Secretaria 

de Saúde e do INTO, enviados àquele Órgão Ministerial por meio do 

Mandado n.º 0044.000335-8/2017 (f ls. 953/957 autos 0503212-

07.2017.4.02.5101) ofício n. 0860/2017-INTO/MS (fls. 1143/1147 autos 

0503212-07.2017.4.02.5101), respectivamente, se possível  em mídia 

eletrônica para que não gere uma “enxurrada” de documentos nos autos  

da ação penal; (vi) Uma vez fornecidas às cópias acima requeridas 

(item ii), roga-se seja dado prazo à defesa para que se manif este acerca 

do interesse de realização de perícia, com a apresentação de quesitos e 

a nomeação de assistente técnico, nos termos do artigo 159, §3º, do 

Código de Processo Penal; (vii) Seja determinado que o Ministério 

Público Federal forneça à defesa todas  as informações prestadas pelas 

operadoras de telefonia celular, via SITTEL, em atendimento a 

determinação de V. Exa., na r. decisão de quebra de sigilo dos dados 

telefônicos,  no que diz respeito ao ora Defendente e sua esposa 

VERÔNICA FERNANDES VIANNA; (v iii) Seja determinado que o 

Ministério Público Federal forneça todas as informações prestadas 

pelas instituições financeiras, via SIMBA, em atendimento a 

determinação de V. Exa.,  na r.  decisão de quebra de sigilo bancário, no 

que diz respeito ao ora Defendente,  via mídia digital  à ser franqueada 

somente aos signatários; (ix) Seja determinado que o Ministério Público 

Federal forneça cópia de todas as cartas de crédito fornecidas pelas 

instituições bancárias, que por ventura ainda não tenham sido juntadas 

aos autos; (x) Seja expedido ofício à Polícia Federal para que informe 

quem foi o responsável pela elaboração do Relatório n.º 720/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, para que seja ouvido em juízo como 

testemunha; (xi) Seja expedido ofício à Polícia Federal para que 

forneça o relatório de extração de informações do celular IPhone 7, 

apreendido na residência de SÉRGIO CÔRTES, conforme item 1 do Auto 

de Apreensão n.º 129/2017, juntado às fls. 62, dos autos 0503435 -

57.2017.4.02.5101 (inquérito 37/2017), haja vista que na  mídia 
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acautelada sob termo n.º 127/2017, não há o referido relatório na pasta 

“CD-726-2017”; (xii) Seja realizada a degravação dos 3 (três) áudios 

gravados pelo colaborador, juntado aos autos pelo Ministério Público 

Federal,  cujo conteúdo completo não ult rapassa 3 (três) horas de 

duração, a fim de se comprovar as contradições apontadas na presente 

defesa, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei n.º 9.296/96; (xiii) a oitiva 

das testemunhas a seguir arroladas: 1. APF VINÍCIUS VILLELA 

LOUREIRO DA SILVA; POLICIAL FEDERAL RESPONSÁVEL PELA 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO N.º 720/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ a ser identi ficado pela Polícia Federal em 

cumprimento a diligência acima requerida (item vi); VERA FERNANDES 

VIANNA;  SERGIO NELSON CÔRTES DA SILVEIRA; PEDRO 

ALBUQUERQUE DA SILVEIRA;  JOÃO VASCONCELLOS NUNES;  

MARIETA LIMA CRUZ.  

 

Fls. 2503/2529 –  Manifestação do Ministério Público 

Federal sobre as respostas apresentadas pelos acusados, oportunidade em 

que o Parquet  se manifestou nos seguintes termos: (i) pelo 

desprovimento da alegada continuidade delit iva; (ii) pelo desprovimento 

da alegação de ocorrência de conexão e reunião da presente ação penal 

ao processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute); (iii) 

pelo desprovimento da alegação de inexistência de prevençã o deste Juízo 

da 7ª Vara Federal Criminal, (iv) pelo desprovimento da alegação de 

nulidade do acordo de colaboração celebrado por César Romero, sob o 

fundamento de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei de 

organização criminosa relativos à colaboraç ão premiada, mormente do 

art . 4º, § 14, da Lei 12.850/13; (v) da ausência de violação ao princípio 

do promotor natural; (vi) pelo desprovimento da alegação de 

incompetência da Justiça Federal, em virtude da inexistência da prática 

de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da 

União; (vii) pelo desprovimento da alegação de cerceamento de defesa;  
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(viii) pelo desprovimento da alegação de inépcia e falta de justa causa 

para a denúncia; (ix) pelo desprovimento do alegado cerceamento do 

direito à ampla defesa e a violação da garantia do contraditório.  

 

Fl. 2530 –  Petição da defesa de MIGUEL SKIN informando 

que não se opõe à concessão da entrevista ao jornalista de O Globo, de 

nome “Chico Otavio”.  

 

Fls. 2531/2535 –  Juntada de cópia da decisão  proferida nos 

autos da exceção de incompetência nº 0504757 -15.2017.4.02.5101.  

 

Fl. 2536 –  Petição da defesa de SÉRGIO CABRAL 

requerendo seja homologada a desistência da oitiva pessoal das 

testemunhas Dom Orani Tempesta e Reverendo Isaías Maciel e 

informando que irá apresentar posteriormente declaração escrita das 

referidas testemunhas.  

 

Às fls . 2537/2553, decisão em que afastada a possibilidade 

de absolvição sumária dos réus, indefere o requerimento da defesa de 

SÉRGIO CABRAL para que as entrevistas com o réu sejam procedidas 

em sala reservada, indefere as diligências requeridas por MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, indefere as dil igências requeridas por 

SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA, homologa a desistência de 

oitiva das testemunhas Dom Orani Tempesta e Re verendo Isaías Maciel , 

arroladas pela defesa de SÉRGIO CABRAL, indefere a oitiva de CESAR 

ROMERO na qualidade de testemunha, por se tratar de corréu. Todavia,  

foi determinado que o acusado seja interrogado antes dos demais réus 

por se tratar de Colaborador , defere a dispensa de comparecimento dos 

réus às audiências designadas para oitiva de testemunhas arroladas pela 

acusação, desde que se façam representar por seus advogados. Concedo o 

prazo de 3 (três) dias para as defesas se manifestarem caso algum réu 
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deseje comparecer e determina o início da instrução processual penal,  

dentre outras providências. Designou -se Audiência de Instrução (AI) 

para o dia 30.08.2017, às 13h30min, ocasião em que serão ouvidos a 

testemunha de acusação Jonas Ferreira Rigo e os cola boradores Vivaldo 

Filho, Antonio Carlos Lucena e Renato Hasson Chebar, arrolados à fl.  

63.  

 

Fls. 2571/2576 –  Juntada de cópia da decisão proferida nos 

autos da exceção de incompetência nº 0134330 -66.2017.4.02.5101.  

 

Fls. 2577/2578 –  Petição da defesa de SÉRGIO CÔRTES 

informando seu desejo de comparecer na Audiência de Instrução e 

Julgamento aprazada para o dia 30 de agosto, às 13h30min e requerendo 

a desistência das testemunhas JOÃO VASCONCELLOS NUNES e 

MARIETA LIMA CRUZ, bem como a substi tuição das demais  

testemunhas, nos seguintes termos: APF VINÍCIUS VILLELA substituir 

por EDUARDO ROCHA ex-coordenador da Central Estadual de 

Transplante e Chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF); policial federal responsável p ela 

elaboração do relatório nº 720/2017 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ 

substi tuir por Kelly Barbosa Dias, perita criminal federal , signatária do 

referido laudo 720/2017, juntado às fls. 1204, dos autos 0503212 -

07.2017.4.02.5101; VERA FERNANDES VIANNA substituir por  

FRANCISCO NICANOR MACEDO, Chefe do Serviço de Cirurgia 

Pediátrica Geral e Urologia Pediátrica do Hospital Estadual da Criança. 

SERGIO NELSON CÔRTES DA SILVEIRA substituir por MANOEL DE 

CARVALHO, Diretor do Hospital Perinatal Barra e Hospital Perinatal  

Laranjeiras; PEDRO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA substituir por 

FREI FRANCISCO BELOTTI, Superintendente do Hospital São 

Francisco na Providência de Deus e fundador da Associação Lar São 

Francisco de Assis na Providência de Deus.  
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Fls. 2581/2590 - Certidão de Prescrição de CARLOS 

EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA, LUIZ CARLOS BEZERRA, 

SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL DOS SANTOS FILHO, SERGIO 

LUIZ CORTES DA SILVEIRA e CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR.  

 

Fls. 2591/2594 - Certidão de Prescrição de MIGUEL ISKIN 

e GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA. 

 

Fls. 2595/2602 - Certidão de Prescrição de SERGIO LUIZ 

CORTES DA SILVEIRA, CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA.  

 

Fls. 2606/2607 - Manifestação do Ministério Público Federal  

pugnando pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa de 

MIGUEL SKIN à fl.  2530. Para tanto aduziu que “não há justificativa 

para que seja dado ao requerente tratamento diferenciado daquele 

dispensado aos demais detentos, visto que, se autorizada a entrevista, os 

demais custodiados poderiam vir a pleitear o mesmo direito, fato que 

possivelmente desestabilizaria o sistema carcerário”.  

 

Fl. 2608 –  Petição da defesa de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo seja oficiado ao local de sua custódia (Cadeia 

Pública José Frederico Marques), a fim de que, dentro das normas de 

segurança daquela unidade, seja permitido aos advogados entrevistarem -

se pessoalmente com os acusados, em face da proximidade do início da 

instrução criminal, com a primeira audiência designada para o dia 

30/8/2017. 

 

Fls. 2609/2611 –  Decisão deferindo o requerimento da 

defesa de MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA e determinando a 
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expedição de ofício à Cadeia Pública José Frederico Marques –  

SEAPFM, para que seja assegurada aos custodiados,  dentro das 

possibilidades a serem avaliadas pela Direção da SEAPFM, entrevista 

pessoal e reservada com seus advogados, em ambiente apropriado.  

 

Foi deferido o pedido de fls . 2577/2578 e determinada a 

requisição do preso SÉRGIO CÔRTES para comparecimento na 

audiência designada para o  dia 30.08.2017, às 13h30min.  

 

Foi homologada a desistência de oitiva das testemunhas João 

Vasconcellos Nunes e Marieta Lima Cruz e deferida a substituição 

requerida pela defesa de Sérgio Luiz Cortês da Silveira das testemunhas 

indicadas às fls . 2577/2578.  

 

Fls. 2614/2633 –  Ofício do Senhor Diretor da Subsecretaria 

da 1ª Turma Especializada, OFÍCIO Nº TRF2-OFI-2017/15647,  

solicitando informações específicas para instrução dos autos de Habeas 

Corpus nº 0008994- 29.2017.4.02.0000.  

 

Fls. 2635/2637 - OFÍCIO Nº JFRJ-OFI-2017/06519 

prestando informações para instrução dos autos de Habeas Corpus nº 

0008994- 29.2017.4.02.0000.  

 

Fl. 2639 –  Petição da defesa de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo cópia de todo o conteúdo originado da quebra 

de sigilo telemático deferida nos autos da cautelar nº 

05024794120174025101.  

 

Fl. 2645 –  Petição de VIVALDO FILHO, ANTONIO 

CARLOS LUCENA e RENATO HASSON CHEBAR informando o 
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comparecimento em audiência de instrução e julgamento datada em 

30/08/2017 às 13h30, independentemente de intimação.  

 

Fl. 2648 –  Despacho homologando a desistência de oitivas 

das testemunhas Adilson Marco de Assis Gomes, Fernando César de 

Mello Almeida, Ricardo Zarantine e Carlos Eduardo Magdalena, 

arroladas pela defesa de Carlos Emanuel de Carvalho Miranda . 

 

Fl.  2659 –  Petição de CESAR ROMERO requerendo a 

urgente nulidade das petições intercorrentes número 2017.3000.778868 -

6, protocolada às 14h46 do dia 30/08/2017, 2017.3000.778872 -4, 

protocolada às 14h47 do dia 30/08/2017, 2017.3000.778874 -0, 

protocolada às 14h48 do dia 30/08/2017, bem como a não inclusão 

destas nos autos em epígrafe.  

 

Fls.2660/2661 –  Despacho proferido na audiência de 

30/08/2017, designando audiências em continuação para os dias: (i)  

28.09.2017, às 13h, ocasião em que serão ouvidas as test emunhas Jair 

Bonifácio Moreira e Wellington Lopes (arroladas pela defesa de Carlos 

Miranda) serão ouvidas por videoconferência com a Subseção Judiciária 

de Três Rios e, em seguida, oitiva presencial das testemunhas Eduardo 

Rocha, Kelly Barbosa, Francisco Nicanor,  Manoel de Carvalho e Frei  

Francisco Belotti (arroladas pela defesa de Sérgio Cortes); (ii) 

29.09.2017, às 14h, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas Rosa 

Célia, Paulo Niemayer, Cid Pitombo (arroladas pela defesa de Sergio 

Cabral), Verônica Amorim Silva,  Thaís Santos Serra, Breno Fernandes 

Mucci,  Anderson Fonseca de Lima, Vera Regina França Tavares e Carlos 

José Faria de Almeida (arroladas pela defesa dos réus Miguel Iskin e 

Gustavo Estellita).  
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No mesmo ato processual foi determinada a expediç ão de 

carta precatória para a Subseção Judiciária de Três Rios para oitiva das 

testemunhas Jair Bonifácio Moreira e Wellington Lopes por 

videoconferência no dia 28.09.2017, às 13h, informando que foi  

realizado o agendamento prévio e deferida a dispensa de 

comparecimento dos réus às audiências designadas para oitiva de 

testemunhas arroladas pela acusação, desde que se façam representar por 

seus advogados. Por fim, concedeu o prazo de 3 (três) dias para as 

defesas se manifestarem caso algum réu deseje compare cer.  

 

Fl.  2663 –  Despacho desconsiderando a expedição de ofício 

ao presídio determinada na audiência ocorrida no dia 30/08/2017, tendo 

em vista que foi expedido ofício OFI.0044.001422 -8/2017 nos autos da 

ação penal 0503104-75.2017.4.02.5101 autorizando o deslocamento do 

réu Miguel Skin para realização de exames médicos no dia 01/09/2017 às 

07h30min e informando que a equipe deverá permanecer no local até a 

finalização de todos os procedimentos médicos.  

 

Fl. 2667 –  Petição de CARLOS MIRANDA requerendo que 

seja deferido o compartilhamento dos depoimentos das testemunhas Jair 

Bonifácio e Wellington Lopes,  prestados em sede judicial no processo nº 

0509503-57.2016.4.02.5101, para os presentes autos, a título de prova 

emprestada.  

 

Fls. 2673/2675 –  Cópia da ata da audiência realizada no dia 

30/08/2017, oportunidade em que foram ouvidos os colaboradores 

RENATO HASSON CHEBAR (fls. 2676), VIVALDO JOSÉ DA SILVA 

(fl . 2677) e ANTÔNIO CARLOS LUCENA (fl . 2678). No mesmo ato 

processual foi ouvida a testemunha Jonas Ferreira Rigo (fls. 2679).  
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Fl. 2690 –  Despacho deferindo o compartilhamento das 

provas produzidas nos autos no processo nº 0509503 -57.2016.4.02.5101 

(fl . 2667), homologando a desistência de oitiva das testemunhas Jair 

Bonifácio e Wellington Lopes e determinando qu e se comunique, via e-

mail,  o cancelamento da videoconferência agendada para o dia 

28.09.2017, às 13h, solici tando a devolução da carta precatória 

independentemente de cumprimento.  

 

Fl. 2732 –  Petição de CARLOS MIRANDA requerendo que o 

juízo oficie o setor  de Custódia da Superintendência da Polícia Federal  

do Rio de Janeiro,  bem como o setor de classificação da unidade 

prisional José Frederico Marques, onde se encontra acautelado, para que 

sejam tomadas as devidas providências para sua escolta e presença na  

audiência do dia 28.09.2017, às 13h, em respeito ao seu direito de 

presença.  

 

Fls. 2733/2734 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo 

seja oportunizado ao Peticionário arrolar EDUARDO CRUZ, tendo em 

vista que o número de testemunhas indicadas é de exatamente  cinco, ou 

seja, inferior ao número máximo legal permitido.  

 

Fl.  2735 –  Despacho deferindo o pedido de fl. 2732, 

requisitando o réu preso Carlos Emanuel de Carvalho Miranda para 

comparecer na audiência designada para o dia 28.09.2017, às 13h e 

deferindo a oitiva da testemunha Eduardo Cruz como testemunha de 

defesa de Sérgio Luiz Côrtes da Silveira (fl . 2733).  

 

Fl.  2745 –  Despacho determinando a intimação da defesa do 

réu Sérgio de Oliveira Cabral para que informe, no prazo de 03 (três) 

dias, se insiste na oitiva da testemunha Rosa Célia, haja vista a certidão 

negativa de fl. 2692, informando o endereço definitivo onde pode ser 
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localizada. Esclareceu-se ainda que, em caso de silêncio, o Juízo 

entenderia que houve desistência da referida testemunha ou ela 

compareceria à audiência designada para o dia 29.09.2017, às 14h, 

independentemente de intimação.  

 

Fls. 2754/2755 –  Petição de Pascoal Belotti Neto 

informando que a testemunha Frei  Francisco poderá comparecer à 

audiência do dia 28 de setembro de 2017 para pres tar seu depoimento.  

 

Fl. 2760 –  Petição de SÉRGIO CABRAL apresentando os 

endereços da testemunha Dra. ROSA CELIA PIMENTEL BARBOSA, 

para que seja notificada a comparecer na audiência de instrução 

designada para 29/09/2017.  

 

Fl.  2762 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo a 

homologação da desistência da testemunha de defesa KELLY BARBOSA 

DIAS. 

 

Fl.  2770 –  Despacho homologando a desistência de oitiva da 

testemunha Kelly Barbosa Dias, arrolada pela defesa de Sérgio Luiz 

Côrtes da Silveira.  

 

Fl.  2771 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA informando a desistência  das oit ivas das testemunhas a 

seguir indicadas, por serem desnecessárias ao desenvolvimento da 

defesa, requerendo a homologação da desistência: Breno Fernandes 

Mucci,  Anderson Fonseca de Lima, Vera  Regina França Tavares e Carlos 

José Faria de Almeida.  

 

Fls. 2775/2776 –  Cópia da ata da audiência realizada em 

28/09/2017, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas 
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arroladas pela defesa de SÉRGIO CORTES Francisco Nicanor Araruna 

Macedo (fl.  2777),  Manoel de Carvalho (fl.  2778) e Nelio Joel Angeli 

Belott i (fl .  2779).  

 

Fls. 2785 e 2786 –  Petições de SÉRGIO CÔRTES 

requerendo a homologação da desistência da testemunha de defesa 

EDUARDO ROCHA. 

 

Fl. 2787 –  despacho proferido na audiência de 28/09/2017 

deferindo o prazo de 24 horas para a defesa de Sergio Côrtes se 

manifestar acerca da certidão negativa de fls . 2773/2774, Esclarecendo 

que, em caso de silêncio, este Juízo entenderá que houve desistência da 

testemunha Eduardo Rocha, informando que a testemun ha Eduardo Cruz, 

arrolada pela defesa de Sérgio Côrtes, ausente no presente ato poderá 

comparecer na audiência designada para amanhã, 29.09.17 e 

homologando as desistências de oitivas das testemunhas Breno 

Fernandes Mucci, Anderson Fonseca, Vera Regina Fra nça Tavares e 

Carlos José Faria de Almeida.  

 

Fls. 2788/2790 –  Cópia da ata da audiência realizada em 

29/09/2017, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela defesa de SÉRGIO CABRAL Rosa Celia Pimentel Barbosa 

(fls. 2791/2792), Cid Araújo Pitombo (fls. 2793/2794),  Verônica 

Amorim Silva (fls . 2795/2796) e Thaís Santos Serra (fls.  2797/2798).  

 

Fl. 2799 –  Despacho proferido na audiência de 29/09/2017 

homologando as desistências de oitivas das testemunhas Eduardo Rocha 

e Eduardo Cruz requerida pela defesa de Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, 

bem como a desistência de Paulo Niemayer, requerida pela defesa de 

Sérgio Cabral.  

 

JFRJ
Fls 4493

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

23 

No mesmo ato processual foi designada audiência em 

continuação para o dia 08.11.2017, às 9h, para interrogatório de César 

Romero Vianna Júnior, Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra e, na 

mesma data, às 13h, interrogatório de Sergio Côrtes, Sérgio Cabral 

Miguel Iskin e Gustavo Estellita.  

 

Esclareceu que o réu César Romero Vianna Júnior será 

interrogado antes dos demais réus.  

 

Fl. 2805 - OFÍCIO Nº TRF2-OFI-2017/21416, da 1ª Turma 

Especializada do TRF 2ª Região, comunicando ao Juízo que, nos autos 

do Habeas Corpus eletrônico nº 0008994-29.2017.4.02.0000 (orig.  

05038703120174025101), foi  prolatado acórdão, cuja cópia do inteiro 

teor segue em anexo, denegando a ordem.  

 

Fls. 2840/2841 –  Cópia da ata da audiência realizada em 

08/11/2017, oportunidade em que foram interrogados os réus César 

Romero Vianna Júnior (fls. 2842/2843), Carlos Miranda (fls .  

2844/2845), Luiz Carlos Bezerra (fls. 2846/2847), Sergio Côrtes (fls . 

2848/2849), Sérgio Cabral (fls . 2850/2851), Miguel Iskin (fls.  

2852/2853) e Gustavo Estell ita (fls . 2854/2855).  

 

No mesmo ato processual foi proferido despacho deferindo 

prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público Feder al requerer 

diligências.  

 

Fl. 2890/2911 –  Manifestação do Ministério Público 

Federal , oportunidade em que o Parquet requereu, em síntese: (i) que 

seja autorizado o compartilhamento das provas constantes na ação penal 

nº 0507813-56.2017.4.02.5101, com a consequente juntada nestes autos 

do Relatório DPF 010 (DOC n.º 01 –  fls . 2912/2963) a fim de corroborar 
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os fatos narrados na denúncia; (ii) o compartilhamento das provas 

produzidas nos autos nº 0507524-26.2017.4.02.5101 e 0504252-

24.2017.4.02.5101, e sua junt ada neste processo, a fim de contribuir com 

a sua instrução; (i ii) a juntada aos autos da íntegra do PIC nº 

1.30.001.003732/2017-11 (Doc. 05 –  f ls. 2971/3104), ressalvando que os 

crimes não imputados neste processo serão objeto de denúncia autônoma, 

a ser oportunamente ajuizada; (iv) o compartilhamento das provas 

produzidas nos autos nº 0196181-09.2017.4.02.5101 e sua juntada nestes 

autos, a fim de contribuir com a sua instrução; e (v) o compartilhamento 

da prova produzida nos autos nº 0143239-97.2017.4.02.5101, referente 

aos contatos do celular de JACOB BARATA FILHO, e a sua juntada 

neste processo (Doc. 07 –  fls.  3107/3108).  

 

Fl. 3109 –  Despacho determinando a abertura de vista às 

defesas para requerer diligências, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma 

do art . 402 do CPP.  

 

Fl. 3115 –  Petição de CARLOS MIRANDA REQUERENDO 

que as oitivas das testemunhas de acusação, bem como os depoimentos 

das suas testemunhas de defesa (cujos depoimentos foram 

compartilhados do processo nº 0509503 -57.2016.4.02.5101) sejam 

transcritas.  

 

Fls. 3117/3124 –  Petição de MGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo sejam novamente interrogados.  

 

Fls. 3117/3124 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo 

seja novamente interrogado a fim de que o acusado tenha a oportunidade 

de se defender dos novos fatos/provas contra ele apresentados pelo 

Ministério Público Federal , sob pena de macular a instrução processual 
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de nulidade por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo legal.  

 

Subsidiariamente,  requereu o indeferimento do 

compartilhamento de provas requerido pelo Parquet ,  bem como o 

desentranhamento dos documentos juntados às fls. 2912/3108, por 

violação ao artigo 402, do Código de Processo Penal, uma vez que os 

fatos e as provas trazidos aos autos p ela acusação no petitório de fls.  

2890/2910 não foram apurados na instrução.  

 

Fl.  3128 –  Petição de CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, 

requerendo, em síntese: (i) a juntada dos dados telefônicos do Sr. Sérgio 

Cortes,  incluindo, entre estes,  os autos de: Quebra de  Dados Telefônicos 

nº 0503213-89.2017.4.02.5101, Interceptação nº 0503229 -

43.2017.4.02.5101 e Quebra Telemática nº 0502479 -41.2017.4.02.5101 

e; (ii) a juntada da agenda telefônica do aparelho utilizado por Sérgio 

Cortes (número: 21-995954646). 

 

Fl.  3131 –  Ofício DSOC/SUBST.PGJ nº 32, solici tando 

cópia integral do depoimento prestado por SÉRGIO CÔRTES nos 

presentes autos. O pedido foi  deferido no despacho de fl. 3132.  

 

Fls. 3133/3134 –  Petição de CARLOS MIRANDA 

informando que o requerente celebrou acordo de colaboração premiada 

junto ao Ministério Público Federal, tendo este sido homologado junto 

ao Supremo Tribunal Federal.  

 

Requereu, por conseguinte, a imediata suspensão da presente 

ação penal,  na fase em que se encontra, em relação ao colaborador.  
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Fls. 3135/3136 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo, 

em síntese: (i) seja determinado que o Ministério Público Federal junte 

aos autos os Termos de Depoimento do Colaborador CARLOS 

EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA referentes aos “Anexos” que 

guardem relação com os fa tos da presente ação penal; (ii) a realização 

do reinterrogatório do corréu CARLOS MIRANDA, para que agora 

preste seu depoimento na condição de Colaborador, com a obrigação 

legal de dizer a verdade; e (iii) a realização do reinterrogatório do 

Peticionário,  pois, além da juntada extemporânea de provas/documentos 

pelo Ministério Público Federal , CARLOS MIRANDA foi interrogado 

por último, sendo certo que ostentando posição de Colaborador deveria 

ter sido ouvido antes dos demais acusados, para se garantir a amp la 

defesa e, sobretudo, o contraditório participativo dos demais imputados.  

 

Fl.  3153 –  Ofício DSOC/SUBST.PGJ nº 04, solici tando 

cópia integral do depoimento prestado por SÉRGIO CÔRTES nos 

presentes autos.  

 

Fl.  3154 –  Petição de GUSTAVO ESTELLITA requerendo a 

juntada dos documentos de fl . 3155.  

 

Fl.  3156 –  Petição de GUSTAVO ESTELLITA requerendo a 

juntada dos documentos de fl . 3157.  

 

Fls. 3159/3164 –  Decisão proferida em 08/02/2018, nos 

seguintes termos: (i)  Deferindo o requerimento ministerial considerand o 

as razões expostas às fls. 2890-2911, no sentido de que tais elementos 

surgidos a partir de feitos conexos contém informações relacionadas aos 

fatos tratados nesta ação penal, no tocante ao suposto crime de 

pertencimento de organização criminosa imputado ; (i i) indeferindo o 

requerimento de fl.  3115, tendo em vista que não incumbe à Justiça 
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respaldar dil igências desnecessárias, atuando como substi tutivo quanto 

às incumbências das partes; (iii) deferindo o reinterrogatório dos réus 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA 

(fls. 3117/3124); (iv) indeferindo os outros pedidos formulados pela 

defesa de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI 

PESSOA (fls. 3117/3124); (v) deferindo a realização de novo 

interrogatório do réu SÉRGIO CÔRTES (fls. 3125 -3127); (vi) 

indeferindo o requerimento de CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR (fl.  

3128), tendo em vista a imprecisão da diligência requerida,  já que a 

defesa não especifica o que pretende ver juntado aos autos; (vii) 

determinou que o Ministério Público Federal se manifeste sobre o pedido 

de CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA (fls. 3133/ 3134);  

(viii) deferiu a realização de novo interrogatório de CARLOS 

MIRANDA; e (ix) designou o dia 02.03.2018, às 13h para a realização 

de novo interrogatório dos réus Miguel Iskin,  Gustavo Estell ita,  Sérgio 

Luiz Cortês da Silveira e Carlos Miranda.  

 

Fl.  3169 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA informando que desistem de seus reinterrogatórios, 

requerendo sejam dispensados do ato processual designado para o dia 

2/3/2018, uma vez que estarão devidamente representados por seus 

defensores.  O pedido foi  deferido no despacho de fl. 3170.  

 

Fls. 3172/3173 –  Petição do Ministério Público Federal  

manifestando-se pelo deferimento do pedido da defesa de CARLOS 

MIRANDA (fls. 3133/3134) e  pelo indeferimento do pedido de SÉRGIO 

CÔRTES (Fls. 3135/3136).  

 

Fls. 3175/3176 –  Cópia da ata da audiência realizada em 

02/03/2018, oportunidade em que foram reinterrogados os réus SÉRGIO 

CÔRTES (fls. 3177/3178) e CARLOS MIRANDA (fls. 3179/3180).  
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Fl. 3185 –  Despacho determinando o retorno dos autos ao 

Ministério Público Federal  para apresentar suas alegações finais.  

 

Fl. 3188 –  Petição do Ministério Público Federal requerendo 

a dilação do prazo para apresentação de alegações finais, por 5 (cinco) 

dias, tendo em vista a complexidade do caso.  

 

Fl.  3189 –  Despacho concedendo o prazo adicional de 05 

(cinco) dias para o Ministério Público Federal apresentar as alegações 

finais.  

 

Fl. 3192 –  Ofício GPGJ nº 189, do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, solicitando cópia integral do depoimento 

prestado por SÉRGIO CÔRTES nos presentes autos.  

 

Fls. 3197/3198 –  Petição do Ministério Público Federal  

requerendo a suspensão do presente feito, até a juntada aos presentes 

autos dos anexos do acordo de colaboraçã o premiada firmada por 

CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA (Pet. 7125) com a 

Procuradoria Geral da República.  

 

Fls. 3199 –  Decisão determinando nova expedição de ofício 

ao Ministro Dias Toffoli informando que, não obstante a sua decisão nos 

autos da Petição nº 7124/DF, o termo firmado por Carlos Miranda ainda 

não foi encaminhado a este juízo. Fixou, ainda, o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o MPF providenciasse junto ao STF o comparti lhamento e 

remessa a este Juízo das referidas peças, no que for relaciona do aos fatos  

tratados nestes autos.  

 

JFRJ
Fls 4499

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

29 

Fl.  3200 –  Petição da defesa de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo que sejam anexadas aos autos todas as  

declarações prestadas por CESAR ROMERO ao Ministério Público 

Federal , em termos de delação premiada/colabo ração, bem assim todos os  

vídeos de suas referidas declarações.  

 

Fls. 3201/3202 –  Petição do Ministério Público Federal ,  

requerendo a juntada do Termo de Acordo de Colaboração Premiada 

celebrado com CARLOS EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA e dos 

Termos de Colaboração referentes aos fatos narrados na presente ação 

penal.  

 

Fls. 3203/3235 –  Juntada do Termo de Acordo de 

Colaboração Premiada celebrado com CARLOS EMANUEL DE 

CARVALHO MIRANDA. 

 

Fl. 3241 –  Petição de CARLOS EMANUEL DE CARVALHO 

MIRANDA requerendo que os termos do acordo sejam remetidos para a 

Vara de Execuções Penais, para juntada no procedimento de execução do 

requerente, que tramita sob o nº 0011867552018.8.19.0001.  

 

Fl. 3254 –  Despacho concedendo vista às defesas sobre a 

documentação acostada pelo Minis tério Público Federal  relativa à 

colaboração de Carlos Miranda, podendo sobre ela se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias. Fixou, ainda, o prazo de 5 (cinco) dias para que 

o Ministério Público Federal  trouxesse aos autos todas as peças 

referentes ao acordo do colaborador CESAR ROMERO e relacionadas 

aos fatos tratados nesta ação penal (dentre as quais,  termo de acordo de 

colaboração premiada - nos casos em que o sigilo não for imprescindível 

- ,  depoimentos prestados e respectivos vídeos).  
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Fl.  3258 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo ajuntada dos documentos de fls.  3259/3385 

(Laudo Pericial  e anexos).  

 

Fl. 3386 - EXPEDIENTE EXTERNO Nº TRF2-EXT-

2018/03685, comunicando despacho exarado nos autos do Habeas Corpus 

n. 151633 (fls. 3387/3395), julgando prejudicado o presente habeas 

corpus ,  por perda superveniente do objeto.  

 

Fls. 3396/3397 –  Petição de CARLOS MIRANDA requerendo 

a suspensão da ação penal em referência, em relação ao colaborador, na 

fase em que se encontra, em respeito ao acor do de colaboração premiada 

de fls . 3398/3423.  

 

Fl. 3427 –  Petição do Ministério Público Federal requerendo 

seja garantido acesso às partes do presente processo aos autos n.º  

0503014-67.2017.4.02.5101 (anexo nº 01), autos n.º  0503015 -

52.2017.4.02.5101 (anexo 02) e aos autos nº 0503017-

22.2017.4.02.510104 (anexo 04), referentes ao acordo de colaboração 

celebrado com CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, autuado sob o nº 

0503012-97.2017.4.02.5101.  

 

Fl. 3429 –  Decisão determinando a suspensão do curso desta 

ação penal em relação ao réu CARLOS EMANUEL DE CARVALHO 

MIRANDA e fixando o prazo de 5 (cinco) dias para que as defesas se 

manifestem sobre a colaboração de Cesar Romero.  

 

Fl. 3436 –  Despacho esclarecendo, conforme a cert idão de 

fls. 3434/3435, que foi dado acesso às defesas dos anexos relativos à 

colaboração de CESAR ROMERO, indicados pelo Ministério Público 

Federal às fls . 3427/3428 e reiterando que os vídeos deverão ser 
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solicitados nos autos respectivos, mediante requerimento por petição 

eletrônica nos autos,  indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento 

em que se encontra a mídia desejada, devendo ser fornecida mídia nova e 

lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 horas para a sua 

entrega.  

 

Posteriormente,  concedeu às defesas o prazo derradeiro de 5 

(cinco) dias, a partir da publicação deste ato processual, para que se 

manifestem sobre a referida colaboração.  

 

Quanto à comprovação do pagamento pretendida pela defesa 

de MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA, o Juízo considerou 

absolutamente irrelevante para a def esa dos réus. Explicou que eventual 

inadimplemento prejudicará tão somente o colaborador e não tem o 

condão de anular as provas já produzidas, indeferindo, por conseguinte,  

o requerimento.  

 

Fls. 3439/3442 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA requerendo que seja o Ministério Público Federal instado a 

cumprir a decisão proferida pelo Juízo, em 17 de maio de 2018, trazendo 

aos autos os vídeos de todos os depoimentos colhidos de CESAR 

ROMERO, e utilizados no presente processo, ou que justifique o não 

cumprimento da decisão proferida pelo Juízo.  

 

Por fim, reiterou o requerimento de que o parquet  federal,  

diante da anexação do contrato de colaboração, comprove que o delator 

cumpriu o constante do adendo 4, “a”, qual seja, o pagamento de R$ 

2.000.000,00, por meio de depósito judicial.  

 

Fl.  3443 –  Despacho, analisando o pedido de fls . 3439/3442, 

reabrindo o prazo de 5 (cinco) dias para que as defesas se manifestem 
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sobre a referida colaboração e mantendo o decidido à fl. 3436 pelos 

fundamentos lá expostos.  

 

Fl. 3446 –  Petição do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, por intermédio da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

da Cidadania da Capital solicitando o compartilhamento das provas 

produzidas na ação penal tombada sob o número 0503870 -

31.2017.4.02.5101 e respectivas cautelares: 0503012 -97.2017.4.02.5101, 

0503104-75.2017.4.02.5101, 0502479-41.2017.4.02.5101, 0502500-

17.2017.4.02.5101, 0503213-89.2017.4.02.5101, 0503229-

43.2017.4.02.5101, 0503229-43.2017.4.02.5101, 0503211-

22.2017.4.02.5101, 0503212-07.2017.4.02.5101, 0503371-

47.20174.02.5101 e 0503435-57.2017.4.02.5101, sob a alegação deque o 

pleito tem por objetivo subsidiar o Parquet  nas investigações dos 

inquéritos civis nº 2007.00167078, 2010.00409850, 2017.00529885, 

2015.00647353, 2017.00000784 e 2017.00845460, que se tratam de 

investigações sobre fraudes na Secretaria de Estado de Saúde durante o 

período de gestão do ex-governador Sérgio Cabral , em que Sérgio Côrtes  

era o Secretário de Saúde e César Romero o Subsecretário executivo.  

 

Fls. 3457/3469 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA alegando que “O acordo de delação premiada de Cesar 

Romero deve ser revogado, anulado, rescindido, tornado insubsistente 

no mundo jurídico, por diversas razões”.  

 

Para tanto,  a defesa sustenta,  em sínt ese,  que: (i) relendo as 

declarações, vendo os vídeos e perscrutando os autos, Cesar Romero 

não apresentou provas do que disse ao Ministério Público Federal; (ii) 

claramente, Cesar Romero mentiu nas declarações prestadas ao parquet 

federal; (iii) Até o presente momento, Cesar Romero não pagou a multa 

contratada com o Ministério Público Federal, um ano após o prazo; e 
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(iv) o acordo que ele celebrou não prevê dação de imóvel em 

pagamento, mas quitação em moeda corrente.  

 

Instado a se manifestar (fls.  3473/3479), o Ministério 

Público Federal não se opõe ao compartilhamento pleiteado pelo 

Ministério Público Estadual,  ressalvando expressamente que as provas 

não poderão ser uti lizadas em desfavor de colaboradores deste órgão 

ministerial , consoante os respectivos t ermos de colaboração.  

 

Quanto ao requerimento de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, pelo qual pleiteiam a rescisão do acordo de colaboração 

premiada celebrado entre o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL e 

CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR, o Parquet  federal pugna pelo seu 

indeferimento.  

 

De início, consigna que a irresignação de MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA não merece ser conhecida por esse Juízo, por 

ausência de legitimidade para questionar os termos do acordo de 

colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e 

CÉSAR ROMERO VIANNA JÚNIOR.  

 

Assevera que diante da natureza de negócio jurídico 

personalíssimo do acordo de colaboração premiada, falece legitimidade a 

terceiros para discutir a sua validade.  

 

Sustenta ainda que a via eleita também é inadequada,  uma 

vez que nesta ação penal a discussão cinge -se às provas colhidas, seja 

com base no acordo de colaboração de CÉSAR ROMERO, seja por meio 

de outras diligências, como as provas obtidas por meio de medidas 

cautelares de busca e apreensão, afastamento de s igilos telemático e 

telefônico, bem como confissões judiciais de diversos réus, todas 
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regularmente colhidas e submetidas ao contraditório ao longo do 

processo judicial.  

 

Com relação ao mérito do pedido, correndo o risco de 

adentrar em discussão relativa às  alegações finais, consigna que também 

não assiste razão à defesa.  

 

Para tanto, alega que os requerentes não trazem suporte 

probatório para respaldar as supostas contradições ou para efetivamente 

caracterizar CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR como “mentiroso”. 

Partem de depoimentos e falas genéricas,  textos fora do contexto, e não 

de conjuntos fáticos ou provas solidamente constituídas,  o que não 

poderia, por si só, fazer -se suficiente à anulação do acordo de 

colaboração premiada rigorosamente instruído e homologa do por este 

Juízo. Abordam fatos relativos a outra ação penal (autos nº 0503608 -

81.2017.4.02.5101), já julgada por esse Juízo e que não se confundem 

com o objeto destes autos.  

 

Com relação à conta no exterior, sustenta o Parquet  que a 

defesa apega-se à detalhe que sequer é objeto de imputação nesta 

denúncia, uma vez que os crimes de corrupção narrados neste processo 

dizem respeito à entrega de valores em reais no Brasil . 

 

No que tange a afirmação de que CÉSAR ROMERO 

VIANNA JUNIOR teria descumprido o acordo de colaboração, uma vez 

que tinha até 30 de setembro de 2017 para depositar R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) nos termos do adendo 4 do acordo, a título de 

pagamento de multa compensatória, argumentou que esta alegação 

tampouco subsiste, já estando superada nos autos principais do acordo 

de colaboração premiada, processo nº 0503012 -97.2017.4.02.5101.  
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Informou que às fls .  140/143 daqueles autos,  o colaborador 

demonstrou não ter dado cumprimento ao acordo por motivos alheios à 

sua vontade. Para além do fato de ter sofrido bloqueio judicial de suas 

contas, sofreu consequente redução no movimento de seu escritório. 

Nada obstante, prontificou-se à dação em pagamento do imóvel que 

habita com sua família para fins de quitação da dívida, o que revela que 

o inadimplemento da multa compensatória,  até então, era fruto de 

circunstâncias às quais o colaborador não deu causa, assim como 

reconheceu o Ministério Público Federal  às fls . 159/160 dos autos da 

colaboração.  

 

Fl. 3486 - Petição do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro, por intermédio da 6ª  Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Cidadania da Capital solicitando o comparti lhamento das 

provas produzidas no processo de quebra de sigilo telemático nº 

0506602-19.2016.4.02.5101.  

 

Alegou que as provas do referido processo foram util izadas 

na presente ação penal, cujo conteúdo subsidia o Parquet  estadual nas 

investigações dos inquéritos civis nº 2007.00167078, 2010.00409850, 

2017.00529885, 2015.00647353, 2017.00000784 e 2017.00845460.  

 

Instado a se manifestar (fls.  3490/3493), o Ministério 

Público Federal não se opõe ao compartilhamento pleiteado pelo 

Ministério Público Estadual,  ressalvando expressamente que as provas 

não poderão ser uti lizadas em desfavor de colaboradores deste órgão 

ministerial , consoante os respectivos termos de colaboração.  

 

Fls. 3494/3495 - Despacho determinando o retorno dos autos 

ao Ministério Público Federal para que se manifeste expressamente 

acerca do requerimento formulado à fl.  3486.  
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No mesmo ato o Juízo indeferiu o requerimento de 

revogação do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério 

Público Federal  e CESAR ROMERO.  

 

Fl.  3499 –  Despacho concedendo vista às partes em 

alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, iniciando -se pelo Ministério 

Público Federal que, na mesma oportunidade, deverá se manifestar 

conforme determinado à fl . 3494.  

 

Fl. 3501/3502 –  Manifestação do Ministério Público Federal 

pugnando pelo deferimento do pedido apresentado à fl. 3486, ressalvada 

a impossibilidade de utilização de qualquer elem ento de prova contra 

pessoas que figurem como colaboradores, sem a correspondente adesão 

ao acordo de colaboração premiada.  

 

Fls. 3503/3604 –  Alegações finais do Ministério Público 

Federal , oportunidade em que o Parquet  requereu a condenação dos réus,  

na forma estabelecida na denúncia,  nos seguintes termos:  

 

1. Corrupção Passiva/Art. 317 c/c art . 327, §2º, na forma do 

Art. 71 todos do CP, por 35 (trinta e cinco vezes) –  FATO 01, pelos réus 

SÉRGIO CABRAL, LUIZ CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES e 

CESAR ROMERO, de forma consciente e deliberada, durante o período 

compreendido entre 01/01/2007 e 28/12/2014;  

 

2. Corrupção ativa/ art . 333, na forma do art. 71 do CP, por 

35 (trinta e cinco vezes) –  FATO 02, pelos réus MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA de forma consciente  e deliberada, durante o 

período compreendido entre 01/01/2007 e 28/12/2014;  
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3. Pertinência a Organização Criminosa /art. 2º,  § 4º,  II,  da 

Lei 12.850/2013 –  FATO 03, pelos réus SÉRGIO CÔRTES, CESAR 

ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, alem de outras 

pessoas (ou já denunciadas por integrarem a mesma organização 

criminosa, ou ainda a serem processadas), de modo consciente,  

voluntario estável e em comunhão de vontades, elo menos entre 

01/01/2007 e 17/11/2016.  

 

Em relação aos crimes de corrupção ativa e p assiva (FATOS 

01 e 02),  articulou o Ministério Público Federal que a denúncia trata dos 

crimes de corrupção passiva envolvendo o percentual de 5% de propina 

que o ex-governador SÉRGIO CABRAL solicitava em todos os contratos 

do Estado do Rio de Janeiro, den tre os quais estariam os celebrados pela 

Secretaria de Saúde, bem como os 2% recebidos por SÉRGIO CÔRTES, 

na qualidade de secretario e também a parcela de 1% destinada a CESAR 

ROMERO, como subsecretario. Ademais,  englobaria a prática de 

corrupção ativa praticada por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA 

e a pertinência a organização criminosa desses últimos com os 

primeiros.  

 

Para tanto, sustentou que: (i) a partir de acordo de 

colaboração premiada firmado entre o acusado CESAR ROMERO e o 

Ministério Público Federal , posteriormente homologado pelo Juízo nos 

autos nº 0503012-97.2017.4.02.5101, foi revelado mais um braço da 

ampla organização criminosa art iculada pelo ex -governador SÉRGIO 

CABRAL, agora na área da saúde, valendo-se de sofisticado esquema 

relacionado a importação de equipamentos de alto custo pelos órgãos 

públicos, com o recebimento de valores por interpostas pessoas no 

exterior; (i i) o esquema de fraudes de propinas teria se iniciado no 

Insti tuto de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e migrado posterior mente 

para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro; (i ii) segundo o 
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colaborador, a distribuição do dinheiro seria feita da seguinte maneira:  

sendo 5% de propina do valor do faturamento que eram decorrentes da 

“regra do jogo” impingida por SÉRGIO CABRAL, 2% destinado a 

SÉRGIO CÔRTES, 1% ao próprio CESAR ROMERO, 40% do restante 

oriundo do valor dos contratos que eram recebidos no exterior, por  

empresas ligadas a este último, a tí tulo de “comissão” pela 

intermediação dos negócios entre os fabricantes  internacionais e os 

órgãos públicos brasileiros, dividido entre o ex -secretário de Saúde e o 

empresário MIGUEL ISKIN; (iv) a corroborar as declarações do 

colaborador, constariam os depoimentos de RENATO CHEBAR, 

VIVALDO FILHO e ANTONIO LUCENA, respectivame nte,  doleiro e 

seus funcionários responsáveis pelas entregas desses valores; (v) em 

juízo, RENATO CHEBAR teria narrado os serviços que prestava a 

SÉRGIO CABRAL, para quem administrava os valores recebidos de 

forma escusa, seja no Brasil, seja no exterior; (vi) era RENATO 

CHEBAR quem disponibilizava funcionários de sua confiança para 

entregar e receber o dinheiro em espécie recebido pelo ex -governador,  

oriundos dos mais diversos “acordos” que ele mantinha; (vii) essa 

prática não seria diferente com as quanti as movimentadas pelos 

representantes da OSCAR ISKIN E CIA LTDA., cujo endereço 

empresarial teria sido identificado conjuntamente por RENATO 

CHEBAR e seus funcionários VIVALDO FILHO e ANTONIO LUCENA, 

ao recapitularem os locais de entrega e recebimento da pr opina, 

indicados por CARLOS MIRANDA, sob as ordens de SÉRGIO CABRAL; 

(viii) em seu depoimento VIVALDO FILHO teria sido capaz de 

identificar pessoas reconhecidamente integrantes da organização 

criminosa e associá-las à empresa de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, bem como apontar endereço sede da OSCAR ISKIN E CIA 

LTDA como o local onde a testemunha buscava envelopes contendo 

dinheiro pelas mãos de LUIZ CARLOS BEZERRA, reconhecido 

integrante da organização criminosa que tinha o papel de movimentar 
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recursos i lícitos em espécie para o ex -governador SÉRGIO CABRAL, 

conforme sentença condenatória proferida no processo nº 0509503 -

57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute); (ix) a outra testemunha, 

ANTONIO LUCENA, também teria confirmado o transporte de valores 

sob as ordens de CARLOS MIRANDA, conforme trecho de seu 

depoimento à fl.  3530/3531; (x) por sua vez, LUIZ CARLOS BEZERRA, 

em interrogatório prestado no processo nº 0509503 -57.2016.4.02.5101, 

teria admitido que nas suas anotações da contabilidade paralela da 

propina da organização criminosa, o codinome “XERIFE” se refere aos 

pagamentos feitos por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA; (xi) 

em novo interrogatório, prestado nos autos da presente ação penal,  LUIZ 

CARLOS BEZERRA teria relatado as ocasiões em que esteve na sed e da 

empresa OSCAR ISKIN E CIA LTDA para fazer a entrega ou 

recebimento de valores com VIVALDO, previamente ajustados com 

GUSTAVO ESTELLITA, sob as ordens de CARLOS MIRANDA; (xii) 

LUIZ CARLOS BEZERRA e CARLOS MIRANDA se valeram de apelido 

para especificar determinado comparsa em suas atividades, sendo ambos 

uníssonos em relacionar o codinome “XERIFE” a GUSTAVO 

ESTELLITA, sócio e operador financeiro de MIGUEL ISKIN; (xiii)  

CARLOS MIRANDA reconhece que a sistemática de corrupção que 

avançou do INTO para a Secretaria Estadual de Saúde se iniciou em 

2007, desde o inicio do governo de SÉRGIO CABRAL; (xiv) a confissão 

de CARLOS MIRANDA e de LUIZ CARLOS BEZERRA se 

compatibiliza perfeitamente com os relatos das demais testemunhas: 

endereço identificado, pessoas apon tadas como portadores de dinheiro,  

meios pelos quais se encontravam, local de recebimento e entrega,  

valores repassados,  codinomes empregados etc; (xv) o narrado pelo 

colaborador CESAR ROMERO, pela testemunha VIVALDO e pelos 

corréus LUIZ CARLOS BEZERRA e CARLOS MIRANDA estaria 

corroborado por elementos de provas obtidos independentemente a 

ratificar o aporte de valores por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 
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ESTELLITA em favor da organização criminosa de SÉRGIO CABRAL, 

em troca de ter suas empresas beneficiadas; (xvi)  o logradouro na Rua 

Macedo Sobrinho, mencionado nos depoimentos e interrogatórios, consta 

expressamente no extrato da JUCERJA referente a empresa OSCAR 

ISKIN & CIA LTDA., as fls . 190/191; (xvii) após a quebra do sigilo 

telemático de LUIZ CARLOS BEZERRA logr ou-se êxito em obter,  de 

forma absolutamente independente, mensagens em sua caixa postal, na 

qual constavam datas e codinomes; inclusive um e -mail que menciona 

um encontro com pessoa de codinome “XERIFE” na “MACEDO”, 

havendo outros com a mesma marcação; (x viii) Nas agendas e blocos de 

notas apreendidos na diligencia de busca e apreensão realizada na 

residência do operador financeiro LUIZ CARLOS BEZERRA, no dia 

17/11/2016 (Operação Calicute), ha diversos apontamentos de 

recolhimento de valores oriundos do co dinome “XERIFE” e variações 

como “TEX WILLER”; “SILVER STAR” e “LUCKY LUCKY”; (xix) de 

acordo com o Relatório de Pesquisa 2786/2017 da Assessoria de 

Pesquisa e Analise do MPF, foram identificados 31 (trinta e um) 

manuscritos, que revelam aportes de créditos de XERIFE no custeio da 

organização criminosa com regularidade mensal, da ordem de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil  

reais); (xx) foram constatados também nos manuscritos 7 (sete) aportes 

maiores a totalizar a quantia  de R$ 2.910.000,00 (dois milhões 

novecentos e dez mil reais); (xxi) outros 2 (dois) manuscritos foram 

identificados como também sendo referentes a “XERIFE”, quais sejam 

os que utilizaram os codinomes “TEX WILLER” e “SILVER”. Tais 

manuscritos representaram mais três aportes de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais) cada, alcançando a quantia de R$ 

1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta reais); (xxii) No total,  

sob essas alcunhas, foram identificados 35 (trinta e cinco) aportes de 

propina, totalizando a astronômica quantia de R$ 16.260.000,00 

(dezesseis milhões duzentos e sessenta mil reais), angariada por meio 
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dos contratos fraudados por SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO e 

rateada entre estes e os demais integrantes da organização criminosa, 

entre 10/2013 e 08/2014; e (xxiii) Soma -se aos depoimentos e 

interrogatórios ate aqui destacados, o de JONAS RIGO, relatando a 

presença de MIGUEL ISKIN e seus funcionários no gabinete de CESAR 

ROMERO, exercendo indevida ingerência nas cartas de créditos dos 

pregões internacionais:  

 

Especificamente em relação ao acusado SÉRGIO CÔRTES, o 

Ministério Público Federal art iculou que, em 08/03/2017, o colaborador 

CESAR ROMERO empreendeu gravação ambiental de áudio, que foi  

posteriormente entregue ao Parquet ,  na qual ficaria evidente o 

envolvimento direto de SÉRGIO CÔRTES no esquema descoberto. Na 

conversa gravada, o ex-secretário mencionaria a utilização de licitações 

internacionais para supostamente beneficiar determinadas empresas; ato 

contínuo, exemplifica que, em determinados processos,  tais privilégios 

foram em favor das empresas de MIGUEL ISKIN.  

 

Quanto à versão apresentada por SÉRGIO CÔRTES, na qual 

o acusado alega ter recebido dinheiro apenas do segmento de “caixa 2”, 

em campanhas polít icas, persuadindo o empresário MIGUEL ISKIN de 

que assim iria “salvar o seu negocio”, sustentou o Ministério Público 

Federal que essa afirmação foi desmentida por dialogo travado entre o 

próprio e o já citado empresário, conforme Relatório no 720/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, de ext ração de informações do celular de 

SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL ISKIN em 01/04/2017, em que ambos 

deixariam evidente a parceria existente em esquemas de fraudes 

licitatórias e propinas.  

 

Narrou que posteriormente, em 02/03/2018, ao ser 

reinterrogado, SÉRGIO CÔRTES teria afirmado estar disposto a 
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confessar o recebimento de “contribuições”, as quais o acusado 

reconhece como propinas. Entretanto, teria insistido que o dialogo acima 

transcrito estaria fora do contexto, sendo errônea a interpretação dada 

pelo órgão de acusação ao conteúdo.  

 

Sustentou que ao contrário do que insiste em negar em juízo, 

na conversa privada com CESAR ROMERO, SÉRGIO CÔRTES teria se 

mostra plenamente ciente e engajado no mecanismo de aplicação de 

impostos posteriormente não cobrados quando d o encerramento da 

licitação internacional.  

 

Concluiu que, do mesmo modo, ficaria evidenciado o fato de 

ter o mesmo recebido verbas mensais no INTO e seu conhecimento a 

respeito dos privilégios concedidos as empresas de MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA.  

 

Por fim, afirmou que neste momento processual e diante de 

todo o acervo probatório coligido nestes autos, estaria provada a 

corrupção instituída na Secretaria de Saúde não só através do 

depoimento do colaborador CESAR ROMERO, como também pelos 

depoimentos de VIVALDO FILHO, ANTONIO LUCENA, JONAS RIGO, 

bem como pelo extrato da JUCERJA da empresa OSCAR ISKIN & CIA 

LTDA., (fls . 190/191); quadro societário da empresa SHERIFF 

SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. (fls . 192/194); informação 

policial a respeito do material coletado nas buscas e apreensão do 

processo no 0502421038.2017.4.02.5101 (195/390); copias digitalizadas 

dos documentos apreendidos na residência de LUIZ CARLOS BEZERRA 

(fls. 391/842); registro de ligações do SITTEL, as fls . 843/844; 

Relatório de Inteligência Financeira do COAF, as fls.  850/897.  
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Na sequência, o Ministério Público Federal teceu 

considerações acerca da aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades 

de eletrocardiógrafos portáteis,  no ano de 2007, nos primeiros meses de 

gestão de SÉRGIO CÔRTES. Segundo o Parquet ,  a referida aquisição, 

que se deu no bojo do processo administrativo no E -08-90.484/2007, 

ilustraria bem os relatos do colaborador CESAR ROMERO e da 

testemunha JONAS RIGO sobre as práticas empregadas na Secretaria de 

Saúde.  

 

Relatou que na fase de julgamento do procedimento, apesar 

de a empresa nacional DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. ter 

apresentado proposta, a previsão do art . 42, § 4º, da Lei 8666/93 não 

teria sido aplicada, ou seja, deixou -se de incluir os impostos na proposta 

do licitante estrangeiro que recaem sobre o similar nacional. Assim, o 

objeto foi adjudicado pela RIZZI COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA. e o pregão foi homologado justamente pelo colaborador CESAR 

ROMERO. Nada obstante, surpreendentemente é revelada a empresa 

AVALENA TRADING LIMITED, que figurou como exportadora e 

intermediaria do fornecedor chinês EDAN INSTRUMENTS INC., 

conforme documentos acostados a denúncia.  

 

Pontuou que a AVALENA teria como sócios MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, cada qual com 50% (IPEI n o RJ 

2010021 e no RJ 2010022), tendo sido constituída em 23/03/2006, com 

sede nas Ilhas Virgens Britânicas.  

 

Asseverou que o relatório de análise da Assessoria de 

Pesquisa e Analise 2771/2017 do MPF –  ASSPA, identificou por meio do 

sitio eletrônico do Portal da Transparência do governo do Estado do Rio 

de Janeiro, que durante o governo SÉRGIO CABRAL (2007/2014), as 

empresas mencionadas como representadas por ISKIN e ESTELLITA 
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(OSCAR ISKIN & CIA LTDA., RIZZI COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA., DRAGER INDUSTRIA E COMERCI 

LTDA., MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., 

STRYKER DO BRASIL LTDA.) teria recebido dos cofres públicos para 

fornecimento de material médico hospitalar pelo menos o valor de R$ 

27.081.718,90 (vinte e sete milhões oitenta e um mil setecent os e 

dezoito reais e noventa centavos).  

 

Por fim, explicou que de acordo com o Relatório da Receita 

Federal (IPEI no RJ 20170024), em um dos endereços declarados pela 

AVALENA TRADING LIMITED, também funcionariam outras três 

empresas recorrentemente utilizadas nas operações de importação da 

Secretaria de Estado de Saúde: LIFE CARGO INC, LIFE GROUP 

SUPPLY DIVISION INC. e BECKFEL INT’L CORPORATION.  

 

Em relação ao crime de pertinência a organização criminosa 

(FATO 03), após tecer uma breve análise dos pressupos tos teóricos 

relacionados à caracterização do crime de pertinência a organização 

criminosa, o Ministério Público Federal argumentou que a instrução do 

feito teria comprovado que, pelo menos entre 01/01/20078 e 

17/11/20169, SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGU EL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, além de outras pessoas (ou já denunciadas por 

integrarem a mesma organização criminosa, ou a serem ainda 

processadas),  dentre elas os corréus SÉRGIO CABRAL, LUIZ CARLOS 

BEZERRA e o colaborador CARLOS MIRANDA, de modo conscient e,  

voluntario, estável e em comunhão de vontades, promoveram, 

constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização 

criminosa que tinha por finalidade, entre outros delitos, a prática de 

crimes de corrupção ativa e passiva, fraude as licitações  e cartel  em 

detrimento do Estado do Rio de Janeiro e da União, bem como a lavagem 

dos recursos financeiros auferidos desses crimes, ainda que nesta ação 
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penal esteja englobada apenas parte da atividade da organização 

criminosa.  

 

Arrazoou que a sentença proferida em 20/09/2017, na ação 

penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (operação CALICUTE), já teria 

condenado os acusados SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, 

HUDSON BRAGA, LUIZ CARLOS BEZERRA e o colaborador CARLOS 

MIRANDA, pelo crime de integrar a organização crimi nosa que se 

instalou no Estado do Rio de Janeiro.   

 

Ainda segundo o Parquet, essa organização criminosa 

também era composta pelo denunciado em relação ao qual ora se imputa 

o mesmo crime nesta ação penal,  estando plenamente satisfeito o 

requisito relativo ao mínimo de quatro integrantes.  

 

Após, expôs que, nos mesmos moldes existentes em relação 

às demais organizações criminosas investigadas pela Operação Lava 

Jato, a sua estruturação e divisão de tarefas era composta por quatro 

núcleos básicos: a) o núcleo econômico, formado por executivo da 

empresa contratada para o fornecimento de alimentação e serviços 

especializados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os denunciados 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA integrariam este núcleo; b) o 

núcleo administrativo,  composto por gestores públicos do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, os quais solicitaram e administraram o 

recebimento das vantagens indevidas pagas pelas empresas. Os 

denunciados SÉRGIO CORTES e CESAR ROMERO integrariam esse 

núcleo; c) o núcleo financeiro operacional, formado por responsáveis 

pelo recebimento e repasse das vantagens indevidas. Os denunciados 

CARLOS MIRANDA e LUIZ CARLOS BEZERRA integram este núcleo; 

d) o núcleo polít ico,  formado pelo líder da organização criminosa, o ex -

governador SÉRGIO CABRAL. 
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Posteriormente,  alegou que nessa ramificação da 

organização criminosa na Secretaria de Saúde CARLOS MIRANDA e 

LUIZ CARLOS BEZERRA atuavam como operadores de SÉRGIO 

CABRAL, recebendo e controlando as propinas decorrentes dos 

contratos da Saúde supostamente fraudados por SÉRGIO CÔRTES e 

CESAR ROMERO, que agiam favorecendo as empresas controladas de 

direito e/ou de fato, direta ou indiretamente, pelos empresários MIGUEL 

ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, sócios nas empresas OSCAR ISKIN e 

SHERIFF.  

 

Ainda segundo a acusação, a presente ação penal incluiu os 

empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA como 

integrantes do núcleo econômico da organização criminosa, bem como 

SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO, ex -secretário e ex-subsecretário 

de Saúde, respectivamente ,  como integrantes do núcleo administrativo.  

 

Asseverou que SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO eram 

os agentes públicos responsáveis por autorizar diretamente as fraudes às 

licitações e as facil idades para a compra de produtos hospitalares pelas 

empresas de MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA.  

 

Já MIGUEL ISKIN, segundo a acusação, seria figura central  

como braço da iniciativa privada na organização criminosa atuante na 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido indicado 

por SÉRGIO CÔRTES a SÉRGIO CABRAL, em razão da confiança 

mutua mantida entre o empresário e o médico, devida ao longo 

relacionamento voltado a práticas criminosas no INTO.  

 

Especificamente em relação ao acusado, o Ministério 

Público Federal alegou que: (i) MIGUEL SKIN se valia das e mpresas de 
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que era sócio junto ao outro acusado GUSTAVO ESTELLITA, para 

organizar o cartel de fornecedores de equipamentos médicos no exterior 

para direcionar o vencedor dos certames da Secretaria de Saúde e 

beneficiar o esquema criminoso. A ele caberia ta mbém, segundo o 

Parquet ,  o domínio do fato quanto aos valores e a forma de pagamento 

da mesada aos agentes públicos envolvidos; (ii) o relatório no 720/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, em que foi realizada a extração de 

informações do celular de SÉRGIO CÔRTES sobre dialogo desse com 

MIGUEL ISKIN, em 01/04/2017, e que teria comprovado não só a sua 

parceria em esquemas de fraudes licitatórias e propinas, mas também a 

sua inserção na organização criminosa comandada por SÉRGIO 

CABRAL, ao descrever outros membros que  estariam se adiantando em 

supostamente fazer delações premiadas; (iii) durante as buscas na 

residência de MIGUEL ISKIN foram arrecadados diversos aparelhos de 

telefonia, cujos modelos ofereceriam proteção total dos dados do 

usuário, contendo inúmeros recu rsos de blindagem dos mesmos. 

Asseverou que de acordo com a Polícia Federal em seu Relatório Final 

do INQUERITO POLICIAL Nº 0037/2017-11-SR/PF/RJ, “usando tais 

aparelhos MIGUEL ISKIN poderia se comunicar com outras pessoas sem 

se preocupar que seus dados pudessem ser acessados pelos órgãos 

fiscalizadores da lei  sem as senhas”. E “mesmo nos demais telefones 

cujas senhas foram franqueadas pelo investigado, foram identificados 

aplicativos que deletam mensagens automaticamente e não deixam 

rastros, tais como o WICKR e o CONFIDE”; (iv) Posteriormente 

arrematou que as anotações do calendário do telefone de MIGUEL 

ISKIN revelariam repetidos encontros com SÉRGIO CÔRTES e SÉRGIO 

CABRAL; (v) no calendário vinculado a conta de e -mail de MIGUEL 

ISKIN (miguel@oscariskin.com.br) consta apontamento de compromisso 

com “Cabramacho” no dia 06/11/2014; (vi) o codinome “Cabramacho” se 

refere ao apelido utilizado pelo ex -governador SÉRGIO CABRAL no 

aplicativo de mensagens criptografadas WICKR, também constante no 
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aparelho celular de MIGUEL ISKIN; e (vii) no aparelho telefônico do 

empresário JACOB BARATA FILHO, apreendido nos autos da medida 

cautelar no 0143239-97.2017.4.02.5101, compartilhada com este 

processo, foram identificados os contatos de telefone e e -mail de 

SÉRGIO CABRAL vinculados ao codinome “Cabramacho”.  

 

Em relação ao acusado GUSTAVO ESTELITA, o Ministério 

Público Federal sustentou que: (i) o acusado foi responsável pela 

operacionalização da entrega de propinas a CARLOS MIRANDA e LUIZ 

CARLOS BEZERRA; (ii) A relevância da participação de GUSTAVO 

ESTELLITA decorreria ainda do fato de ter a sua empresa sido escolhida 

para o repasse de verbas supostamente destinadas a doação oficial  de 

campanha política, conforme o próprio acusado deixa escapar em seu 

interrogatório; (iii)  A prestação de contas junto a Justiça Eleitoral 

demonstra que o pagamento da empresa LEVFORT COMERCIO E 

TECNOLOGIA MEDICA ME como doação oficial  ao Partido 

Solidariedade ocorreu em 25/07/2014; (iv) a anotação apreendida com 

LUIZ CARLOS BEZERRA, reproduzida  à fl.  3570, apontaria o 

pagamento pela “LEVEFORTE” como “doação Solidariedade Nacional”, 

“doou 500” em “25/07” - “Xerife”; (v) a referida doação eleitoral fora 

abatida dos valores de propina devidos a organização criminosa 

comandada por SÉRGIO CABRAL, tendo sido realizada por meio de 

doação oficial com o intuito de ocultar a sua origem ilícita, como 

confirmado por LUIZ CARLOS BEZERRA e por CARLOS MIRANDA, 

em seus interrogatórios judiciais; (vi) LUIZ CARLOS BEZERRA 

mencionou em seu interrogatório, oportunidade em que parte dos valores 

foram destinados ao pagamento de despesas pessoais do casal SÉRGIO 

CABRAL e ADRIANA ANCELMO, ratificando o relatório da Polícia 

Federal  já citado que examinou a contabil idade paralela apreendida.  
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Por fim, asseverou que no momento processual previsto no 

art . 402 do CPP, houve a juntada de dossiê elaborado por SÉRGIO 

CÔRTES se valendo do aparato estatal de que dispunha, na qualidade de 

chefe da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil , para obter 

informações confidenciais da v ida pregressa e de membros da família de 

ALAOR AZEVEDO, reconhecido opositor de CARLOS NUZMAN, 

denunciado no âmbito da Operação Unfair Play .  

 

O material teria sido encontrado quando do cumprimento da 

ordem de busca e apreensão na residência de CARLOS NUZMA N (autos 

nº 0505679-56.2017.4.02.5101 –  operação “Unfair play” ). Dentre esses 

documentos, haveria certidões que datam de 2012, ano em que o mesmo 

ocupava o cargo de Secretário de Saúde estando em plena atuação na 

organização criminosa. Referido dossiê demo nstraria que em movimento 

de mútua proteção e ajuda, membros da organização criminosa fizeram 

uso das instâncias de poder que detinham junto à administração pública 

para atacar adversários.  

 

Concluiu, por fim, que os réus se associaram em uma 

organização estável e permanente desde 01/01/2007 ate 17/11/2016 e, 

após, seguiu a mesma associação criminosa, encontrando tipificação na 

Lei 12.850/2013.  

 

Fls. 3607/3617 –  Alegações finais de CESAR ROMERO, 

oportunidade em que a defesa, após tecer breve síntese fática e 

processual requereu que seja julgada parcialmente procedente a 

denúncia, para os fins de condenar CESAR ROMERO pela prática dos 

crimes que lhe foram imputados na denúncia, ressalvada a aplicação, 

além da atenuante genérica da confissão espontânea, do ben efício da 

Colaboração Premiada no patamar máximo de redução de pena, previsto 
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pela cláusula 5ª, “a”,  do Acordo de Colaboração Premiada e observando -

se os parâmetros estipulados para a execução da pena.  

 

Para tanto, aduziu que o acusado, além de prestar 

colaboração efetiva para o desvelamento dos fatos e para o 

esclarecimento da participação criminosa dos demais envolvidos nos 

crimes apurados nos desdobramentos das operações Calicute e 

Eficiência, admitiu, em sede de seu interrogatório, a prática dos delitos  

a ele imputados na denúncia.  

 

Afirmou que o Acusado Colaborador confessou 

espontaneamente a totalidade dos fatos que lhe foram imputados,  de 

maneira que faz jus à redução de sua pena provisória em razão da 

atenuante da confissão espontânea. Citou jurispru dência do Tribunal 

Regional Federal  da 4ª Região.  

 

Em seguida, argumentou que nada impede que o Juízo, ao 

realizar a dosimetria da pena, aplique, cumulativamente,  a atenuante de 

1/6 (um sexto) da pena provisória, nos termos do art . 65, III,  “d”, do 

Código Penal, e a causa especial de diminuição no patamar máximo de 

2/3, em razão da colaboração efetiva e espontânea do Acusado. 

Novamente citou jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região.  

 

Por fim, asseverou que sua colaboração foi relevante para 

desvelar não apenas vários fatos conexos ao objeto da investigação já 

instaurada, com resultados expressivos e já efetivados, como também 

deu origem a novas investigações, ensejando inclusive a expedição de 

mandado de prisão preventiva em outros entes fede rativos.  A título de 

exemplo, citou que em 19 de novembro de 2018, a MM. Juíza de Direito 

Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes,  da Primeira Vara Criminal de 
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Brasília, baseou-se na colaboração de Cesar Romero para decretar a 

prisão preventiva de Miguel Iskin ,  Gustavo Estell ita e dez outros.  

 

Juntou anexos às fls .  3618/3781  

 

Fls. 3787/3788 –  Petição de SÉRGIO CABRAL requerendo a 

devolução do prazo para apresentação de suas alegações finais, pelo 

período de 11 dias,  tendo em vista a mudança de seu advogado.  

 

Fls. 3789/3790 –  Petição da defesa de CARLOS MIRANDA 

informando que deixa de apresentar suas alegações finais devido à 

suspensão da presente ação penal em relação ao requerente,  conforme 

decisão de fl. 3429.  

 

Fls. 3791/3803 –  Alegações finais de LUIZ CARLOS 

BEZERRA, oportunidade em que a defesa ratificou todas as preliminares 

apresentadas por ocasião de sua Resposta à Acusação e no mérito 

pugnou pela absolvição do acusado da imputação da prática do crime 

previsto no artigo 317 do CP, já que as condutas a ele imputadas não 

tipificariam tal deli to.  

 

Ainda em sede de preliminares, a defesa argumentou 

novamente a ocorrência de violação ao princípio do juiz natural,  

consignando, por conseguinte, ser a Justiça Estadual a competente para 

processar e julgar a presente  ação penal.  

 

Posteriormente reforçou o pedido de nulidade dos acordos 

de leniência e colaboração que possibilitaram a deflagração de todas as 

ações penais referentes aos atos imputados à organização criminosa do 

ex-governador SÉRGIO CABRAL.  
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Quanto ao mérito,  aduziu que a conduta imputada ao 

acusado LUIZ CARLOS BEZERRA, de receber e repassar os valores 

recebidos a título de propina ou caixa dois não se amoldaria ao tipo 

legal previsto no art.  317, do Código Penal.  

 

Asseverou que o acusado LUIZ recolhia o d inheiro para o 

acusado SERGIO CABRAL, para quem trabalhava, sob as ordens diretas 

de CARLOS MIRANDA. Ele não recolhia dinheiro para CESAR 

ROMERO, nem para o réu SERGIO CORTES, não importando qual era o 

acerto entre estes e os acusados ISKIN e ESTELLITTA. O s valores por 

ele recolhidos se referiam, unicamente, aos 5% solicitados por 

CABRAL. 

 

Argumentou que os valores recebidos por LUIZ se situariam 

no campo do que a doutrina e a jurisprudência denominam como de mero 

exaurimento da conduta típica, eis que o cr ime já se consumara quando 

da prática da “solicitação”.  

 

Alegou, ainda, que nos presentes autos,  está -se diante de 

corrupção praticada mediante a solicitação de vantagem, referente aos 

5% relativos aos contratos celebrados pelo governo do estado do Rio de  

Janeiro.  Ainda segundo a defesa, para esta modalidade de injusto seria 

indiferente se a vantagem solicitada foi  ou não recebida.  

 

Arrazoou que LUIZ CARLOS BEZERRA nunca participou 

de qualquer solicitação e que desconhecia por inteiro o teor destas e dos 

acordos delas oriundos no âmbito da Secretaria de Saúde (ou de qualquer 

Secretaria).  

 

Por fim, pontuou que o acusado LUIZ CARLOS BEZERRA 

somente passou a trabalhar para a organização de CABRAL no início de 
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2011, quando os acordos já vigiam e as solicitações  de há muito tinham 

sido feitas.  

 

Fls. 3804/3860 –  Alegações finais de SÉRGIO CÔRTES, 

oportunidade em que a defesa, após tecer considerações sobre os fatos 

imputados na denúncia, argumentou que o acusado, ao longo da 

instrução processual,  teria contribuído  de forma efetiva e voluntária com 

a Justiça: (i) confessando espontaneamente a prática dos delitos 

imputados na Denúncia; (ii) devolvendo sponte própria R$ 

14.293.125,89 (quatorze milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e 

vinte e cinco reais e oiten ta e nove centavos); (iii) fornecendo a prova 

da materialidade do crime de corrupção na modalidade recebimento ao 

Ministério Público Federal;  (iv) identificando outros integrantes da 

organização criminosa ainda não denunciados e as infrações penais por 

eles praticadas; bem como (v) esclarecendo o modus operandi  não 

apenas das infrações penais imputadas neste processo como de outras até 

aquele momento ainda não denunciadas,  tal como, o direcionamento do 

certame licitatório.  

 

Quanto ao mérito, pugnou a defesa , em síntese: (i) do 

reconhecimento da efetividade da colaboração prestada à Justiça, com a 

incidência da causa especial de diminuição de pena para ambos os 

delitos imputados na Denúncia; (ii) da ocorrência de crime único de 

corrupção passiva; (iii) da condenação do acusado pelo crime do artigo 

288 do CP, diante da ausência de provas seguras acerca da associação 

estável do Defendente após a entrada em vigor da Lei. 12.850/13; (iv) do 

reconhecimento da presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao 

Defendente, bem como a ausência de provas acerca do alegado sobre -

preço nos contratos de aquisição de equipamentos; e (v) da incidência 

das circunstâncias atenuantes previstas pelo artigo 65, inciso III,  alíneas 

b e d do Código Penal.  
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Para tanto, sustentou, em síntese, que a postura colaborativa 

do acusado acerca dos fatos configuradores dos delitos de corrupção e 

pertinência a organização criminosa imputados nesta ação penal teria 

resultado em: (i) Recuperação do produto do crime imputado nesta e em 

outras ações penais na quantia de R$ 14.293.125,89 (quatorze milhões, 

duzentos e noventa e três mil , cento e vinte e cinco reais e oitenta e 

nove centavos) e a indicação do destino de outros USD 2.5 milhões de 

dólares;  (ii) Confirmação dos fatos imputados a ele e a outros corréus 

desta ação com a indicação das infrações penais cometidas por cada um; 

(iii) Identificação de mais 12 coautores/partícipes da organização 

criminosa não denunciados nessa ação, com a revelação da estrutura 

hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; (iv) 

Fornecimento da prova material dos crimes de corrupção (ativa e 

passiva), na modalidade material , imputados na Denúncia desta ação e 

das ações penais 0506899-55.2018.4.02.5101 e 0507160-

20.2018.4.02.5101, de modo a conduzir à  apuração das infrações penais; 

(v) Elucidação do modus operandi  das fraudes às licitações, descrevendo 

a forma de direcionamento dos certames; (vi) Identificação de ao menos 

mais 6 infrações penais praticadas pela ORCRIM.  

 

Posteriormente, sustentou que a causa especial de 

diminuição de pena prevista pelo § 5º, do artigo 1º da Lei 9.613/98 deve 

incidir também sobre todos os crimes antecedentes à lavagem de 

dinheiro e como última etapa da dosimetria da pena, sobre a pena final 

após a aplicação do concurso de  crimes.  

 

Para tanto, argumentou que o Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região decidiu recentemente neste sentido nos autos da 

apelação criminal n.º  5046512-94.2016.4.04.7000, em favor dos 

apelantes LEO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS.  
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Citou ainda trecho do voto proferido pelo eminente 

Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO que, após fixar a 

pena dos crimes de lavagem e de corrupção e aplicar o somatório do 

concurso material, fez incidir a causa especial de diminuição de pena do 

§5º,  do artigo 1º,  da Lei 9.613/98 também ao crime de corrupção.  

 

Com base neste entendimento, a defesa sustentou que a 

causa especial de diminuição de pena prevista pelo § 5º, do art igo 1º da 

Lei 9.613/98 deveria incidir também sobre todos os crimes antecedentes 

à lavagem de dinheiro e como última etapa da dosimetria da pena, sobre 

a pena final  após a aplicação do concurso de crimes.  

 

Posteriormente,  a defesa rememorou que o Ministério 

Público Federal requereu a condenação de SÉRGIO CÔRTES pela 

prática do deli to de Corrupção  Passiva, descri to no art. 317 c/c art. 327, 

§2º, na forma do art . 71, todos do CP, por 35 (trinta e cinco) vezes, na 

modalidade solicitar,  aceitar e receber.  

 

Neste ponto, a defesa sustentou que o crime de corrupção 

passiva teria se consumado na combinaçã o, no ajuste, em que o acusado, 

na qualidade de funcionário público, aceitou a promessa de recebimento 

de vantagem indevida, sendo os pagamentos realizados mero 

exaurimento do crime.  

 

Asseverou que não seria possível a condenação do acusado 

por 35 (trinta e cinco) atos de corrupção passiva,  conforme requerido 

pelo Ministério Público Federal , mas sim por um único delito de 

corrupção, na modalidade “aceitar”.  
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Posteriormente aduziu que prova utilizada pelo Ministério 

Público Federal,  qual seja, a contabilidad e paralela feita pelo corréu 

LUIZ CARLOS BEZERRA, não serviria para embasar a condenação do 

crime de corrupção passiva por 35 vezes, a uma porque não poderia ser 

considerada elemento de corroboração idôneo com força de afastar a 

incidência do art.  4º, §16º , da Lei 12.850/13, a duas porque nela não 

constaria o nome do acusado como destinatário de pagamentos.  

 

Expôs que a única prova segura, constante nos autos, do 

recebimento por parte de SÉRGIO CÔRTES seria a sua confissão e os 

extratos entregues por este, onde se confirmaria que MIGUEL ISKIN 

realizou depósito em uma conta sediada no exterior.  

 

Posteriormente,  sustentou a ausência de provas acerca do 

vínculo associativo do acusado à organização criminosa após a entrada 

em vigor da lei 12.850/13 e a consequen te incidência do crime previsto 

pelo artigo 288 Código Penal.  

 

Argumentou que não haveria nos autos prova segura de que 

o acusado SÉRGIO CÔRTES continuou associado de forma estável ao 

grupo do então Governador SÉRGIO CABRAL após a entrada em vigor 

da Lei de Organização Criminosa, o que veio ocorrer em 19 de setembro 

de 2013.  

 

Destacou que SÉRGIO CÔRTES saiu do Governo, deixando 

o cargo de Secretário de Saúde, no final de 2013, quando foi para 

BOSTON estudar, tendo sua exoneração sido formalmente publicada e m 

dezembro de 2013 no Diário Oficial.  

 

Asseverou que a única anotação eletrônica encontrada no 

celular de MIGUEL ISKIN, mencionada pelo relatório n.º  720/2017 -
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NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, em que SÉRGIO CÔRTES é identificado e 

que teria sido produzida após a entr ada em vigor da Lei n.º  12.850/13 

não guardaria nenhuma relação causal com a pertinência a organização 

criminosa. Trata-se,  segundo a defesa,  de mensagem em que SÉRGIO 

CÔRTES tenta convencer MIGUEL ISKIN a fazer um acordo com a 

Justiça.  

 

Aduziu que afirmação de que “nossas putarias tem que 

continuar” ,  na verdade, se refere a questão pessoal dos interlocutores,  

como restaria comprovado pelo próprio relatório n.º  720/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ em existiriam diversas anotações e fotos 

sobre o assunto.  

 

Relembrou que tal  anotação já teria sido considerada 

insubsistente como elemento de prova pelo Juízo na sentença absolutória 

proferida nos autos da ação penal n.º 0503608 -81.2017.4.02.5101, 

destacando que a frase não teria relação com a prática de crimes, seja 

daquela ação penal já sentenciada, seja da presente ação.  

 

Por fim, requereu que sejam levadas em consideração no 

momento da dosimetria de pena de SÉRGIO CÔRTES: (i) na primeira 

fase, a qualidade de sua gestão, a prestação de serviços médicos 

voluntários no presídio e a inexistência de sobre -preço em detrimento da 

Administração Pública, bem como o fato de ser primário e de bons 

antecedentes; (ii) na segunda fase, a reparação do dano antes do 

julgamento e a sua confissão espontânea, com base no artigo 65, III,  

alíneas “b” e “d” do Código Penal; e (iii)  na terceira fase, e como última 

etapa de dosimetria da pena, a incidir sobre a pena resultante do 

concurso de crimes, a sua colaboração unilateral,  com fulcro no artigo 

14 da Lei 9.807/1999, artigo 1º, §5º da Lei  9.613/1998 e artigo 4º, 

incisos I,  II e IV da Lei 12.850/2013, para reduzir a sua pena na fração 
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máxima de dois terços, já que as condutas do Defendente preenchem 

várias das hipóteses alternativas legais que reclamam a aplicação desta 

causa de diminuição de pena, sendo certo que a jurisprudência pátria 

admite amplamente a aplicação em conjunto desta causa de diminuição 

de pena com a atenuante genérica da confissão espontânea –  como visto 

acima.  

 

Juntou anexos às fls .  3861/4024  

 

Fls. 4025/4192 –  Alegações finais de MIGUEL SKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, oportunidade em que a defesa pugnou 

inicialmente pela anulação do acordo de delação premiada de CESAR 

ROMERO. Para tanto, argumentou que: (i) o colaborador não apresentou 

provas do que disse ao Ministério Público F ederal.  Posteriormente 

argumentou que CESAR ROMERO mentiu nas declarações prestadas ao 

Parquet; (ii) CESAR ROMERO não cumpriu o pacto de delação 

contratado com o Ministério Público Federal , não efetuando o pagamento 

referente à multa compensatória; (i ii) o  acordo de delação premiado 

celebrado não prevê dação de imóvel em pagamento, mas quitação em 

moeda corrente, tratando-se, assim, de burla do alcaguete.  

 

Igualmente, requereu a anulação do acordo de delação 

premiado firmado pelo corréu CARLOS MIRANDA. No p onto, alegou 

que: (i) CARLOS MIRANDA não só não comprovou as acusações 

disparadas, como se contradisse em todo o interrogatório judicial; e (i i)  

LUIZ CARLOS BEZERRA, que seria subordinado de CARLOS 

MIRANDA, quando interrogado pelo Juízo, teria desmentido o  réu 

delator.  

 

Em seguida, a defesa sustentou a desclassificação do crime 

de corrupção, argumentando que os valores pagos ilicitamente visavam a 
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custear campanhas políticas. Para tanto, aduziu que: (i) Em todos os 

depoimentos que prestou, o senhor Vivaldo Filho disse desconhecer a 

proveniência e a destinação dos valores que recolheu; (ii) Luiz Carlos 

Bezerra asseverou que, até onde sabia, os valores que recolheu na rua 

Macedo Sobrinho, e em nenhum outro lugar, “mais do que 5 vezes e 

menos do que 10 vezes”, serviriam para abastecer um caixa paralelo em 

campanhas políticas;  (iii) Não existe nenhuma prova, a trazer a certeza 

necessária, de que, in casu ,  existiu delito de corrupção, seja ativa, seja 

passiva; (iv) não existia pagamento de vantagem indevida que vi sasse à 

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

percentual de contratos no setor da saúde do Rio de Janeiro;  (v) Sergio 

Cabral confirmou que as doações, tanto para ele, quanto para Sergio 

Côrtes,  realizadas por Miguel Iskin, eram d estinadas ao custeio de 

campanhas políticas;  (vi) Não há prova produzida em Juízo da prática do 

delito de corrupção; (vii) Não há prova produzida em Juízo da existência 

sequer de uma associação criminosa voltada para praticar fraudes em 

licitações; (vii i) não se comprovou qualquer fraude em licitação na 

Secretaria de Saúde –  RJ. 

 

Em relação à tese apresentada pelo Ministério Público 

Federal de que mensagens trocadas entre SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL 

ISKIN denotariam acordo espúrio entre eles, acerca de contratos  

oficiais, a defesa expôs que o tema já teria sido objeto do processo nº 

05036088120174025101, sendo MIGUEL ISKIN absolvido pelo Juízo.  

 

Subsequentemente, a defesa requereu a aplicação aos 

acusados da atenuante da confissão. Argumentou que MIGUEL ISKIN, 

em interrogatório no processo de autos nº 05038703120174025101, 

confessou o depósito realizado para SÉRGIO CÔRTES. E mais,  

confirmou que o dinheiro saiu de uma conta bancária dele,  MIGUEL, 

mantida fora do Brasil, para outra de CÔRTES, também, fora do Brasil.  
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Explicou que GUSTAVO ESTELLITA igualmente teria 

confessado que o dinheiro depositado na conta de SÉRGIO CÔRTES fora 

do país teria sido proveniente da conta da empresa Luchino, que não era 

de propriedade dele,  GUSTAVO.  

 

Arrazoou ainda que haveria incompat ibil idade entre o crime 

continuado e a organização criminosa, aduzindo que, “de acordo com o 

próprio parquet federal, o ilícito denunciado foi praticado de maneira 

continuada e habitual. Logo, não se poderia cogitar do crime de 

organização criminosa, pois o delito seria único, não se configurando o 

delito que exige ter a associação a finalidade de praticar crimes”.  

 

Questionou em seguida o valor indicado pelo Ministério 

Público Federal para ressarcimento de dano ao estado, afirmando se 

tratar “de quantum irreal, não comprovado, fruto de íntima convicção 

do acusador”. Pugnou, ainda pela impossibilidade de imposição de dano 

moral por ausência de previsão legal específica.  

 

Quanto à imputação de pertencimento à organização 

criminosa, a defesa argumentou que: (i ) que MIGUEL SKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA não poderiam ter praticado o delito de pertencer 

a uma organização criminosa, entre 2007 e setembro de 2013, pois a Lei 

nº 12.850/2013, que criou o t ipo penal em testilha, somente entrou em 

vigor em setembro de 2013; e  (ii) SÉRGIO CÔRTES deixou o Governo –  

RJ, no final  de 2013, ou seja,  entre 2013 e 2016 tal  corréu não poderia 

integrar organização criminosa alguma, nos moldes narrados na 

denúncia.  

 

Por fim, a defesa pugnou pela anulação do presente feito, 

sob os seguintes argumentos, em síntese: (i) violação do preceito 
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constitucional fundamental  (art. 5º,  LIII,  da CRFB) do promotor natural ,  

diante da designação dos Procuradores da República subscritores da 

denúncia para atuarem especificamente na operação que deu azo a esse 

feito violando o comando do promotor natural , na medida em que 

referida designação é circunstancial ao case; e (ii) cerceamento de 

defesa: seleção arbitrária de documentos pelo Ministério Público 

Federal . Prova emprestada. Princípio da ampla defesa e da igualdade 

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

ação penal.  

 

 Fls. 4195/4197 –  Petição de SÉRGIO CABRAL requerendo 

o seu reinterrogatório na presente ação penal.  

 

Para tanto aduz que: (i) “O pedido formulado pela defesa de  

outros corréus para que fossem reinterrogados, foi deferido. Justificou -

se que a juntada pelo Ministério Público Federal de novas provas e 

documentos extemporâneos, somado ao fato do corréu Carlos Emanuel 

Miranda ter assumido e prestado depoimento na cond ição de 

colaborador, após a fase de interrogatórios, dava razão às defesas; (ii)  

verifica-se prejuízo ao ora acusado, porquanto não teve oportunizado 

novo interrogatório,  seja por silêncio da defesa técnica ou ausência de 

intimação para tanto, apesar de encontrar-se na mesma situação 

processual dos demais; e (iii) a constatação de eventual prejuízo pode 

ensejar futura alegação de inversão da ordem processual,  prevista no art.  

400 do CPP, e da uti lização de novos fatos estranhos àqueles externados 

na inicial  acusatória.  

 

Fls. 4198/4204 –  Petição do Estado do Rio de Janeiro que, 

por meio de sua procuradoria, requer seja autorizada sua intervenção 

anômala no presente feito.  
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Ressalta que o requerente possui interesse econômico na 

presente ação criminal, bem como nas seguintes ações:  Operação 

Calicute: 0509503-57.2016.4.02.5101, 0017513-21.2014.4.02.5101, 

0504466-15.2017.4.02.5101, 0509842-79.2017.4.02.5101, Operação 

Eficiência: 0501634-09.2017.4.02.5101, 0502041-15.2017.4.02.5101, 

Operação Tolypeutes: 0504113-72.2017.4.02.5101, 0507030-

30.2018.4.02.5101, Operação Fatura Exposta:  0503870 -

31.2017.4.02.5101, Operação Ratatouille: 0504938 -16.2017.4.02.5101, 

Operação Câmbio Final: 0505914-23.2017.4.02.5101, 0505915-

08.2017.4.02.5101, Operação Unfair Play: 0507524 -26.2017.4.02.5101, 

0507813-56.2017.4.02.5101, Operação Cést Fini:  0509799 -

45.2017.4.02.5101, 0231438-95.2017.4.02.5101, Operação Jabuti: 

0039777-90.2018.4.02.5101, Operação Pão Nosso: 0055772 -

46.2018.4.02.5101, 0055758-62.2018.4.02.5101.  

 

Resume que, em todas as ações penais acima listadas, 

verificou-se pelo Ministério Público Federal a potencial existência de 

uma organização criminosa, chefiada pelo ex -governador,  ramificada em 

diversos órgãos e entidades estaduais, que lesou os cofres públicos 

estaduais em expressiva monta por meio de pagamento e recebimento de 

vantagens indevidas oriundas de contratos celebrados pelo Estado do Rio 

de Janeiro.  

 

Pontua que as denúncias tratam, em síntese, da corrupção 

ativa e passiva em torno de diversos contratos vultosos cele brados pelo 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

 

Narra, ainda, que diversos empresários, como EIKE 

BATISTA (ação nº 0039777-90.2018.4.02.5101), ofereceram e 

prometeram vantagem indevida ao ex -governador do ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO para determinar a prática de atos de ofício,  a fim de 
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favorecer os interesses de suas empresas diante dos contratos celebrados 

com o Poder Público e, por consequência, houve omissão quanto à 

arrecadação de impostos,  inclusive.  

 

Alega que, à vista disso, é possível identificar sit uações as 

quais justificam a intervenção do ESTADO DO RIO JANEIRO, ora 

requerente, a fim de analisar a viabilidade de adoção de medidas 

cabíveis para ressarcimento ao erário. Isso porque o requerente possui 

nítido interesse econômico no resultado dos proce ssos,  ainda que 

indireto ou reflexo.  

 

Aduz que, com o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, caberá ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qualidade 

de principal lesado, o recebimento de expressiva parcela dos bens 

adquiridos pelo produto dos crimes investigados nas ações penais e 

arrecadados pelo Juízo criminal no bojo desses processos.  

 

Sustenta que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO será o 

principal titular dos bens apreendidos e perdidos por força de 

condenação judicial, pois o art . 91, II,  do Código Pena l, reza que a perda 

dos bens se fará em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de 

terceiro de boa-fé.  

 

Caberá, igualmente,  ao ESTADO proceder à execução do 

julgado, título executivo na esfera cível (art . 515, VI,  CPC), a fim de 

cobrar o dano apurado na sentença penal condenatória.  

 

Por fim, requereu: (i) Seja deferido o pedido para conceder 

ao requerente a intervenção nas ações criminais mencionadas, na 

modalidade de intervenção anômala, nos moldes do art. 5º,  parágrafo 

único, da Lei 9.469/1997; e (ii) Seja o requerente intimado quando do 
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trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias a fim de atuar na 

fase executória do julgado, na condição de lesado pelos crimes ali  

investigados e apurados.  

 

Fl.  4205 –  Despacho deferindo o pedido de rein terrogatório 

formulado pela defesa de SÉRGIO CABRAL. Determinou o Juízo ainda a 

remessa dos autos ao Ministério Público Federal sobre o pedido de 

intervenção anômala do Estado do Rio de Janeiro.   

 

Fl.  4218 –  Petição de SÉRGIO CABRAL requerendo seja 

concedida entrevista reservada com seu pai. O pedido foi autorizado 

pelo Juízo no despacho de fl . 4219.  

 

Fls. 4220/4221 –  Petição do Ministério Público Federal  

manifestando sobre o despacho de fl. 4205.  

 

O Parquet  manifestou ciência em relação ao reinterrogatório  

do acusado SÉRGIO CABRA e não se opôs ao pedido de intervenção 

anômala formulado pelo Estado do Rio de Janeiro.  

 

Fl.  4228 –  Despacho proferido na audiência realizada em 

26/02/2019 deferindo a reabertura de prazo para apresentação de 

alegações finais.  

 

Fl. 4229/4230 –  Cópia da ata da audiência realizada em 

26/02/2019, oportunidade em que o réu SÉRGIO CABRAL foi 

novamente interrogado (fls. 4231/4232).  

 

Fl. 4233 –  Petição de SÉRGIO CABRAKL requerendo o 

compartilhamento da prova produzida em reinterrogatório judicial , 

prestado pelo requerente nesta ação penal, na audiência realizada no dia 
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26 de fevereiro do corrente, com a apelação criminal n.  0501634 -

09.2017.4.02.5101 (Eficiência 1), e apelação criminal n.  0509503 -

57.2016.4.02.5101 (Calicute).  

 

Fls. 4234/4235 –  Petição de SÉRGIO CÔRTES requerendo 

seja acautelada nesta serventia mídia contendo a análise pericial do 

IPHONE IMEI 359235062396253 de propriedade do Colaborador Cesar 

Romero.  

 

Fls. 4237/4250 –  Complementação das alegações finais 

apresentadas pelo Ministério Público Federal , oportunidade em que o 

Parquet ,  diante do novo interrogatório prestado por SÉRGIO CABRAL, 

expôs que os fatos narrados pelo acusado corroboram todo o esquema 

criminoso objeto desta denúncia, deixando claro como funcionava a 

organização criminosa liderada pelo ex -governador SÉRGIO CABRAL 

que atuava na área de saúde.  

 

Ainda segundo a acusação, nas declarações prestadas pelo 

ex-governador, ficou claro que a forma de arrecadação de propina 

experimentada no INTO por SÉRGIO CÔRTES e CÉSAR ROMERO, 

juntamente com MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, passou a 

funcionar no âmbito da Secretaria de Saúde e defesa Civil do Estado do 

Rio de Janeiro.  

 

Arrazoou que a “confissão” de SÉRGIO CABRAL não deixa 

dúvida que são verdadeiras as imputações de corr upção passiva a ele e 

aos demais denunciados LUIZ CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES, 

CARLOS MIRANDA E CÉSAR ROMERO.  
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Alegou que o interrogatório também incluiu a outra face da 

ação criminosa representada pela imputação da corrupção ativa 

capitaneada por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA.  

 

Entretanto,  enunciou que não deve ser aplicada qualquer 

diminuição na pena de SÉRGIO CABRAL, uma vez que suas declarações 

não trouxeram novidades a este processo e ainda estariam em 

dissonância com as provas dos autos no que to cam os valores recebidos a 

título de propina, pois apesar de admitir o recebimento de propina 

referente a diversas compras realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro na 

área da saúde, SERGIO CABRAL não teria confirmado o recebimento de 

R$ 16.260.000,00 (dezesseis milhões duzentos e sessenta mil reais), 

tendo apresentado valor muito abaixo daquele apresentado pela acusação 

nos autos.  

 

Por fim, concluiu que apesar de a confissão parcial de 

SÉRGIO CABRAL corroborar os fatos e provas apresentados pela 

acusação nesta denúncia, seu interrogatório foi incapaz de apresentar 

fatos novos relevantes capazes de contribuir para a elucidação dos fatos 

nessa ação penal.  

 

Fls. 4251/4252 –  Decisão deferindo a intervenção do Estado 

do Rio de Janeiro nos presentes autos, consid erando que os crimes 

objeto desta ação penal teriam gerado prejuízos financeiros tanto para a 

União Federal quanto para o Estado do Rio de Janeiro.  

 

Fls. 4269/4271 –  Alegações finais apresentadas pelo Estado 

do Rio de Janeiro, oportunidade em que o ente re itera integralmente as 

razões finais oferecidas pelo Ministério Público Federal às fls . 

3501/3604, aduzindo que foi definitivamente demonstrada a 

configuração das práticas descritas na ação penal, pugnando, por 
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conseguinte, pela condenação dos Réus na form a e no grau requeridos, 

ao final , às fls . 3601/3604.  

 

Fls. 4273/4274 –  Petição da defesa de CESAR ROMERO 

reiterando os termos dos memoriais apresentados às fls. 3607/3617 e 

requerendo que seja julgada parcialmente procedente a denúncia, com 

fito em condenar CESAR ROMERO pela prática dos crimes que lhe 

foram imputados, ressalvada a aplicação da atenuante genérica da 

confissão espontânea, bem como, a aplicação do benefício da 

Colaboração Premiada em seu patamar máximo de redução de pena, 

conforme disposição da cláusula 5ª,  alínea “a”, do Acordo de 

Colaboração Premiada, ponderando-se os parâmetros estipulados para 

execução da pena.  

 

Fls. 4279/4285 –  Petição de MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA aduzindo inicialmente que a defesa técnica apelou contra a 

admissão do Estado do Rio de Janeiro como assistente, por ser ilegal.  

 

Explicou que no apelo foi requerida a remessa ao tribunal 

para processamento e julgamento, concedendo -se efeito suspensivo ao 

recurso, inicialmente . 

 

Pontuou que o pleito não foi analisado, nem an exado aos 

presentes autos e,  tampouco, o recurso foi remetido ao Tribunal 

Regional Federal .  

 

Alegou, por conseguinte, que antes da abertura do prazo 

para alegações finais deveria ser decidida a legalidade do ingresso do 

Estado do Rio de Janeiro no feito,  considerando que a defesa já 

apresentou suas alegações finais.  
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Posteriormente requereu o retorno dos autos ao órgão 

acusatório, a fim de que o Parquet  se manifeste sobre trecho do relatório 

referente ao conteúdo do telefone celular do acusado CESAR ROMERO,  

no ponto em que a defesa sustenta que o colaborador teria omitido uma 

suposta participação de sua ex -esposa (do colaborador) nos delitos 

apurados.  

 

Fl. 4287 –  Petição de LUIZ CARLOS BEZERRA retificando 

na íntegra as alegações finais de fls. 3791/3803 já a presentadas perante 

o Juízo, tanto no que concerne às questões preliminares e também quanto 

ao mérito.  

 

Fls. 4288/4289 –  Decisão determinando que a Defesa de 

Miguel Iskin e Gustavo Estellita apresente alegações finais no prazo de 

48 horas, advertida de que o decurso in albis  será entendido como 

ratificação da peça apresentada a fls . 4025 e seguintes.   

 

Esclareceu ainda o Juízo que o recurso de apelação foi  

autuado em apartado, conforme a cert idão de fl . 4286, e não foi  

concedido, até o momento, efeito susp ensivo; não obstante, entendeu que 

não obstaria a abertura de prazo de alegações finais.  

 

Por outro lado, explicou que a alegada quebra do acordo de 

colaboração premiada por Cesar Romero é matéria a ser analisada na 

sentença.  

 

Fls. 4290/4295 –  Contrarrazões de apelação apresentadas 

pelo Estado do Rio de Janeiro ao recurso interposto pela defesa de 

MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA.  
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Fls. 4296/4332 –  Complementação de alegações finais 

apresentada pela defesa de SÉRGIO CÔRTES, oportunidade em que a 

defesa novamente requereu: (i) O reconhecimento de um único crime de 

corrupção passiva (Fato 1); (ii) A condenação do Defendente pelo crime 

previsto no artigo 288 do Código Penal, por não haver prova segura nos 

autos acerca de uma associação estável do Defendente após  a entrada em 

vigor da Lei 12.850/13 (Fato 2);  (iii)  O reconhecimento da efetividade 

da Colaboração unilateral do Defendente, com a aplicação da causa 

especial de diminuição de pena prevista pelo §5º, do artigo 1º, da Lei 

9.613/98, ou do artigo 14 da Lei 9 .807/99, para ambos os crimes 

imputados na Denúncia, em 2/3, com a imposição do regime inicial 

semiaberto; (iv) A consideração das circunstâncias judiciais favoráveis 

ao Defendente para a fixação da pena base; (v) A aplicação das 

circunstâncias atenuantes previstas pelo art igo 65, incisos “b” e “d”, do 

Código Penal.  

 

Fls. 4386/4397 –  Complementação de alegações finais 

apresentada pela defesa de MIGUEL SKIN e GUSTAVO ESTELLITA, 

oportunidade em que os réus, inicialmente, ratificaram suas alegações 

finais já apresentadas.  

 

Após, requereu, em síntese: (i) seja o acordo de delação 

premiada de CESAR ROMERO, que mentiu ao Juízo, revogado; (II) seja 

o feito remetido à justiça Criminal Estadual do Estado do Rio de 

Janeiro; E (III) a reconsideração da decisão que admi tiu o Estado do 

Rio de Janeiro como interveniente, em processo federal, sem uma 

fundamentação concreta.  

 

Fls. 4399/4436 –  Complementação de alegações finais 

apresentada pela defesa de SÉRGIO CABRAL, oportunidade em que a 

defesa alegou, em preliminares: (i) violação ao Princípio da Isonomia 
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(caput, art. 5º da Constituição da República), violação a ampla defesa e 

contraditório (inciso LV do artigo 5º da Constituição da República) e 

violação ao devido processo legal (inciso LIV do artigo 5 da 

Constituição da República), diante da decisão que deferiu a 

intervenção, como parte, do Estado do Rio de Janeiro; (ii) Do 

Cerceamento de defesa (inciso LV do artigo 5º da Consti tuição da 

República) e Violação ao devido processo legal (inciso LIV do artigo 5 

da Constituição da República) –  Ausência alegações finais corréu 

Carlos Miranda; (iii) Inépcia formal e material da denúncia quanto ao 

pedido de reparação dos danos; e (iv) Do Amplo Cerceamento de defesa 

(inciso LV do artigo 5º da Constituição da República) e Violação ao  

devido processo legal (inciso LIV do artigo 5 da Constituição da 

República) –  Impossibilidade de acesso às medidas cautelares 

vinculadas ao processo e Termos de acautelamento.  

 

Quanto ao mérito, sustentou: (i) Do Amplo Cerceamento de 

defesa (inciso LV do artigo 5º da Constituição da República) e Violação 

ao devido processo legal (inciso LIV do art igo 5 da Constituição da 

República) –  Impossibilidade de acesso às medidas cautelares vinculadas 

ao processo e Termos de acautelamento; (ii) Da Circunstância aten uante 

da Confissão espontânea –  inciso III,  art igo 65 do Código Penal; e (iii)  

Da redução da pena em razão da aplicação do §5º do artigo 1º da Lei 

9.613/98 –  Localização dos bens, direitos e valores do crime.  

 

Fls. 4441/4442 –  Juntada do Ofício nº 797/2019/OF, do 

Cartório da 9ª Vara da Fazenda Pública 9ª Vara de Fazenda Pública, 

solicitando ao Juízo as providências necessárias no sentido de obter o 

compartilhamento dos Termos de Depoimento do ex -Governador Sérgio 

Cabral, nos autos do processo criminal n. 05 03870-31.2017.4.02.5101, 

ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2019, com declaração de 

favorecimento da empresa FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA. 
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na contratação para a Gestão Integrada de Infraestrutura e Apoio 

Operacional do Centro de Gerenciamento de Crise s e Operações 

Emergenciais do Município do Rio de Janeiro, por meio do Termo de 

Contrato CVL nº 010039/2010 e seu respectivo Termo Aditivo, referente 

ao objeto desta demanda.  

 

Fls. 4449/4450 –  Petição do Ministério Público Federal  

manifestando-se pelo deferimento do pedido apresentado à fl. 4442, 

ressalvada a impossibilidade de utilização de qualquer elemento de 

prova contra pessoas que figurem como colaboradores, sem a 

correspondente adesão ao acordo de colaboração premiada.  

 

Fls. 4454/4455 –  Decisão deferindo o requerimento 

formulado pelo Juízo da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 

Capital às fls. 4441/4442, reiterado às fls. 4451/4452, para autorizar o 

compartilhamento do depoimento de Sérgio Cabral prestado no dia 21 de 

fevereiro de 2019, ressalvada a impossibilidade de utilização contra 

colaboradores.  

 

Em seguida vieram os autos conclusos.  

 

É o relatório. Passo a decidir.  

 

DECIDO. 

 

 

II –  FUNDAMENTAÇÃO 
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II.1 –  DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS  

 

Segundo narra a denúncia, as operações Calicute e 

Eficiência tiveram como escopo inicial desmantelar a Organização 

Criminosa liderada pelo ex -governador do Estado do Rio de Janeiro 

SÉRGIO CABRAL, responsável pela prática de crimes de corrupção, 

lavagem de capitais,  cartel e fraude a licitações envolvendo contra tos 

celebrados para a realização das mais importantes obras de infraestrutura 

do Estado, tendo desviado dos cofres públicos mais de USD 100 milhões 

de Dólares, mediante engenhoso processo de envio de recursos oriundos 

da propina para o exterior.  

 

Ainda segundo a acusação, ao tomar posse como chefe do 

executivo estadual, em 01/01/2007, SÉRGIO CABRAL instituiu como 

regra o percentual de propina de 5% sobre o faturamento dos principais 

contratos de obras civis celebrados com o Estado do Rio de Janeiro,  

financiadas com verba pública federal e estadual, como a reforma do 

Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, o Arco Metropolitano, o PAC 

das Favelas e a Linha 4 do Metrô.  

 

Continuou afirmando que a partir  de algumas medidas 

cautelares,  tais como a quebra de sigilos  telefônicos, telemáticos e 

bancários, além das colaborações firmadas com integrantes que 

ocupavam funções estratégicas nos núcleos administrativo e financeiro 

da organização criminosa, revelou -se que SÉRGIO CABRAL instituiu 

uma verdadeira política de governo baseada no recebimento de 

vantagens indevidas nos contratos mais rentáveis do governo do Estado, 

inclusive a SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, pasta para a 

qual, escolheu como titular SÉRGIO CÔRTES.  
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Narrou que CESAR ROMERO, em sede de acordo de 

colaboração premiada, detalhou ao Ministério Público Federal uma série 

de ilícitos praticados no bojo do Instituto de Traumatologia e Ortopedia 

–  INTO e na Secretaria de Saúde no governo do Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Pontuou que os supostos ilícitos tiveram or igem em 2002, 

quando SÉRGIO CÔRTES assumiu a Direção -Geral do INTO e nomeou o 

ora colaborador CESAR ROMERO chefe da Assessoria Jurídica do 

instituto,  cargo que ocupou de abril de 2002 até 2006.  

 

Explicou que sob a orientação de SÉRGIO CÔRTES, CESAR 

ROMERO passou a estabelecer critérios técnicos que configuravam 

cláusulas restritivas de competitividade nas licitações para compras do 

instituto, com a finalidade de privilegiar as empresas dos empresários 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, sobretudo, importador as dos 

materiais e insumos comprados pela secretaria.  

 

Relatou que, em um segundo momento, quando outras 

empresas nacionais passaram a também preencher os critérios técnicos 

das l icitações e ameaçaram a hegemonia das empresas de MIGUEL 

ISKIN, os denunciados CESAR ROMERO e SÉRGIO CÔRTES passaram 

a lançar “pregão internacional” para a compra de equipamentos. A 

publicidade do certame era limitada e as empresas estrangeiras que 

participavam da licitação eram trazidas ao Brasil pelo próprio MIGUEL 

ISKIN e organizavam-se entre si para frustrar o caráter competit ivo do 

certame.  

 

Ainda segundo o Parquet ,  a partir de 2007, quando SÉRGIO 

CABRAL assume o GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e 

nomeia SÉRGIO CÔRTES como Secretário de Saúde e o colaborador 
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CESAR ROMERO como Subsecretário Executivo, o esquema de 

corrupção, cartel e fraude a licitações transfere -se,  em moldes similares,  

para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro.  

 

Então, MIGUEL ISKIN, sócio com GUSTAVO ESTELLITA 

nas empresas OSCAR ISKIN E CIA LTDA. e SHERIF F SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES, teria organizado cartel de fornecedores de 

equipamentos médicos no exterior para direcionar o vencedor dos 

certames da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e beneficiar o 

esquema criminoso.  

 

Explicou que muito embora a lei obri gasse que, no 

julgamento da lici tação, as propostas apresentadas por licitantes 

estrangeiros fossem acrescidas dos tributos que oneram os licitantes 

brasileiros, tal procedimento era omitido por CESAR ROMERO, 

garantindo a vitória das empresas controladas p or MIGUEL ISKIN, 

mesmo com o sobrepreço referente à carga tributária veladamente 

embutido na proposta vencedora. A importação dos equipamentos era, 

então, promovida pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, o que 

garantia a imunidade tributária na operação.  

 

Expôs que os valores correspondentes aos tributos que não 

seriam pagos na operação de importação eram divididos entre SÉRGIO 

CÔRTES, CESAR ROMERO e MIGUEL ISKIN, em esquema que seguia 

os mesmos moldes desenvolvidos no INTO. Os contratos celebrados pela 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, porém, contavam com o 

pagamento de propina de 10% do valor faturado, divido em: “l% para o 

Colaborador, 2% para SÉRGIO CÔRTES, 5% CABRAL, l% para alguém 

do TCE e l% para alimentar o esquema”, sendo que os operadores 

financeiros do esquema de recebimento e distribuição da propina 

internamente eram CARLOS MIRANDA e RLOS BEZERRA, que 
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recebiam os valores em dinheiro por GUSTAVO ESTELLITA, sócio das 

empresas OSCAR ISKIN e SHERIFF.  

 

Asseverou que nessa ramificação da organização criminosa 

na SECRETARIA DE SAÚDE CARLOS MIRANDA e CARLOS 

BEZERRA atuavam como operadores de SÉRGIO CABRAL, recebendo e 

controlando as propinas decorrentes dos contratos da Saúde fraudados 

por SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO, que agiam favorecendo as 

empresas controladas  de direito e/ou de fato, direta ou indiretamente, 

pelos empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, sócios nas 

empresas OSCAR ISKIN e SHERIFF.  

 

Informou ainda que a presente denúncia está adstrita à 

corrupção passiva envolvendo os 5% de propina que SÉRG IO CABRAL 

supostamente solicitava em todos os contratos do Estado do Rio de 

Janeiro, incluindo os oriundos da SECRETARIA DE SAÚDE, bem como 

aos 2% recebidos por SÉRGIO CÔRTES, como Secretário,  e aos 1% 

destinados a CESAR ROMERO, como Subsecretário. Também engloba a 

correspondente face da corrupção ativa supostamente protagonizada por 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, empresários do ramo de 

próteses e produtos médicos, a quem cabia o pagamento dessas propinas 

sob a condição de obter benefícios para as suas e mpresas e do seu grupo 

nas respectivas compras pelo poder público.  

 

Por fim, pontuou que será imputado o crime de pertinência a 

organização criminosa dessa ramificação, na pasta da Saúde, da ampla e 

sofisticada organização criminosa liderada pelo ex -governador SÉRGIO 

CABRAL. 

 

Contextualizados os fatos, passo à análise das preliminares 

arguidas pelas partes, e, em seguida, das imputações.  
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II.1 - DAS PRELIMINARES 

 

Analisarei as questões preliminares apresentadas pelas 

defesas dos acusados LUIZ CARLOS BEZERRA, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA e SÉRGIO CABRAL, separadamente,  nesta 

ordem, para melhor compreensão dos temas suscitados.  

 

 

II.1.1 –  LUIZ CARLOS BEZERRA 

 

II.1.1.1 –  DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ 

NATURAL - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO  

 

A defesa de LUIZ CARLOS BEZERRA, em sede de 

alegações finais (fls. 3791/3803),  sustentou, inicialmente, a 

incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos 

seguintes termos:  

 

“A afirmação de que há interesse da União, capaz de 

atrair a competência para a Justiça Federal, não 

procede. Mesmo admitindo que sejam verdadeiras as 

assertivas do ‘Parquet’,  os valores que teriam sido 

pagos a tí tulo de “propina” têm origem em recursos 

oriundos das empresas MASAN SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LTDA e COMERCIAL MILANO 

BRASIL LTDA. 
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Não se está tratando, nestes autos, da hipótese do 

art. 312 do CP. A hipótese é a do Art. 317 do CP; é 

dizer, o que descreve a exordial não se relaciona 

como desvio ou apropriação de verbas públ icas,  

mas, sim, o suposto pagamento de vantagens por 

parte de pessoas jurídicas de direito privado a 

autoridades governamentais, no caso específico os 

pagamentos teriam sido feitos por empresas 

privadas. Mesmo que se considere que o dinheiro 

era, de alguma forma, público, este era oriundo, no 

dizer da própria acusação, de “diversos contratos 

firmados com o Estado do Rio de Janeiro”; vale 

dizer, de recursos estaduais.  

 

Na verdade, conforme a narrativa acusatória,  o 

pagamento supostamente se deu através das 

empresas, as quais teriam se utilizado de verbas 

próprias, o que descaracteriza a figura da União 

como lesada. A lesão apontada pelo MPF inexiste o 

que não afasta a competência da justiça federal.  

 

Em reforço à competência da Justiça Estadual, a 

recente denúncia apresentada pelo ministério 

público do DF, que versa, exatamente,  sobre fatos 

idênticos ocorridos no âmbito da Secretaria 

Estadual de Saúde daquela unidade da Federação e 

que se encontra documentada nos autos às f ls. ,  

3777/3781.  

 

Assim sendo, ausente qualquer lesão à União 

Federal, podendo-se, quando muito, falar -se de 
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verbas do Estado, nada há que justifique o 

processamento deste feito pela justiça federal,  

devendo o feito ser processado e julgado pela justiça 

estadual.  

 

Requer-se, nesse sentido, seja declinada a 

competência para a justiça estadual, com a 

consequente remessa dos autos para que lá sejam 

tomadas as providências cabíveis”.  

 

De plano, rejeito a alegação de incompetência deste Juízo 

para processamento e julgamento do feito. Os argumentos a presentados 

já foram devidamente apreciados por ocasião da decisão de fls. 

2537/2553, no bojo da presente ação penal, à qual me reporto por 

economia processual, rejeitando, por conseguinte, os argumentos da 

defesa formulados a esse respeito .  

 

Porém, para que não restem dúvidas quanto ao afirmado 

alhures, transcrevo o trecho daquele decisium  no ponto em que apreciei 

o tema em debate:  

 

“Sobre a competência da justiça estadual para 

processamento e julgamento do feito alegada pelas 

defesas de LUIZ BEZERRA e SÉRGIO CABRAL, 

trata-se de tese totalmente descabida diante das 

infrações imputadas tanto na ação penal decorrente 

da “Operação Calicute” (autos n. 0509503 -

57.2016.4.02.5101), em relação a qual se firmou a 

conexão deste feito,  quanto em relação a este feito.  

Como bem salienta o Ministério Público em sua 

manifestação, a persecução penal trata de 
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organização criminosa responsável pela prática de 

corrupção, fraude a licitações, cartel  e lavagem de 

dinheiro na execução de obras públicas financiadas 

ou custeadas com recursos federais pelo Governo do 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inclusive com faceta 

internacional de autuação, conforme narrado pela 

acusação, diante de extensa rede de lavagem dos 

valores desviados em território estrangeiro, sendo 

inafastável, no quadro fá tico delineado pela 

imputação ministerial, a evidente extensão 

transnacional dos efeitos dos crimes imputados.  

 

No tocante ao pleito formulado por LUIZ CARLOS 

BEZERRA para que esta ação penal seja livremente 

redistribuída dentre as varas federais criminais , a 

questão já foi objeto de decisão deste julgador 

inclusive em de exceções de incompetência opostas 

pelos corréus MIGUEL ISKIN, GUSTAVO 

ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA e SÉRGIO LUIZ 

CÔRTES DA SILVEIRA (autos n.  0504757 -

15.2017.4.02.5101, 0134330-66.2017.4.02.5101, 

0504643-76.2017.4.02.5101), conforme entendimento 

exposto na decisão acostada às fls.  2531 -2535, 

valendo transcrever o seguinte trecho de sua 

fundamentação, verbis:  

 

“Saliente-se que o fato de todos os crimes imputados 

a partir das referidas operações terem ocorrido no 

mesmo contexto, qual seja,  a gestão do ex -

governador do Estado do Rio de Janeiro por 

similares esquemas de recebimento/pagamento de 
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vantagens indevidas em contratos celebrados pela 

Administração Pública, ainda que a autuação tenha 

se dado no âmbito de Secretarias distintas, mas 

supostamente tendo por elo de ligação o Chefe do 

Executivo, justi fica a conexão probatória 

instrumental defendida pela acusação e apta a atrair 

a competência deste Juízo para processar e julgar os 

feitos. Para se configurar a conexão decorrente do 

previsto no art . 76, III,  do Código de Processo 

Penal, não há que se tratar de crimes idênticos ,  

praticados com modus operandi  exatamente 

idênticos, não obstante, no caso em tela, haja uma 

coincidência nuclear na atuação  praticada por uma 

organização criminosa constituída da mesma raiz,  

embora delineadas diversas ramificações.”.  

 

Portanto, rejeito a preliminar suscitada de incompetência 

Juízo.  

 

II.1.1.1 –  DA NULIDADE DOS ACORDOS DE 

LENIÊNCIA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA.  

 

A defesa sustentou, ainda, a nulidade dos acordos de 

leniência celebrados exclusivamente pelo MPF, assim como as 

colaborações dos mesmos derivadas, que não estariam em conformidade 

com o devido processo legal, devendo o Juízo declarar a referida 

nulidade, eis que os mesmos não preencheriam os requisitos previstos na 

lei 12.850/2013.  

 

Para tanto,  alegou que “A imunidade penal deferida aos 

delatores/lenientes, por meio dos acordos de colaboração e/ou leniência 
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que possibilitaram a deflagração de todas as ações penais referentes 

aos atos imputados à organização criminosa do ex -governador SÉRGIO 

CABRAL, feita a granel e por atacado, está em franco desacordo com as 

disposições legais que regem a matéria e contamina toda a prova em 

que se esteiam os processos conexos, dos quais deriva a prova inaugural 

em que se esteia o presente feito”.  

 

No ponto referente à nulidade, suscitada por LUIZ CARLOS 

BEZERRA, dos acordos de leniência realizados pela Andrade Gutierrez e 

pela Carioca Engenharia, saliente -se que tais acordos encontram amparo 

legal no art . 4º da Lei 12.850/13, que vem tendo sua consti tucionalidade 

amplamente reconhecida na jurisprudência pátria.  Ademais, a legalidade 

do acordo firmado pela Carioca Engenharia já foi analisada por este 

juízo, conforme decisão de fls. 71/75, proferida nos autos do pedido de 

homologação da delação pelo Ministério Público (autos n.  0506972 -

95.2016.4.02.5101),  da qual transcrevo o seguinte trecho da 

fundamentação, verbis :  

 

“.. .a finalidade do acordo leniência é o 

aprofundamento das investigações,  permitindo 

desvelar os agentes,  partícipes,  a estrutura 

hierárquica, divisão de tarefas, reconhecimento de 

outros crimes praticados pelos colaboradores, além 

de possibilitar a continuidade das atividades 

empresariais, preservação de empregos e  o 

ressarcimento ao erário pelos prejuízos decorrentes 

dos i líci tos praticados.  

 

O presente acordo de leniência prevê diversas 

cláusulas dentre as quais o pagamento de multa a 

título de ressarcimento ao erário, a implantação de 
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programa de compliance  segundo padrões 

internacionais, a possibilidade de adesão dos 

prepostos da empreiteira no prazo de 200 dias a 

contar da homologação, além de compromissos 

assumidos pelo próprio MPF no sentido de abster -se 

de propor ações penais e cíveis em face da 

colaboradora,  e/ou empresas do grupo econômico e 

das pessoas físicas pelos fatos e condutas revelados 

em decorrência do acordo.  

 

Além disso, faz-se acompanhar de vários 

depoimentos que trata especificamente das 

irregularidades na participação da empresa 

colaboradora em inúmeras contratações de obras 

públicas, bem como a relação dos colaboradores que 

deverão depor a respeito. (.. .)  

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de leniência 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

e os acionistas da empresa CARIOCA CHRISTIANI 

–  NIELSEN ENGENHARIA, na parte que trata dos 

fatos e condutas atinentes às obras públicas e ali  

referidas, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais, especialmente a voluntariedade e a 

espontaneidade, conforme fundamentação acima.”  

 

Assim, a alegações defens ivas sobre o tema não merecem 

acolhida considerando o restrito âmbito de cognição da autoridade 

judiciária sobre verdadeiro negócio jurídico processual, entre o delator e 

a acusação, que tem por finalidade precípua a aplicação da sanção 

premial ao colaborador, com base nos resultados concretos que trouxer 

para a investigação e o processo criminal.  
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Para além disso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores o entendimento de que a colaboração premiada consti tui  

negócio jurídico personalíssimo, que  gera obrigações e direitos entre as 

partes celebrantes,  e que não interfere automaticamente na esfera 

jurídica de terceiros.  Por isso, ainda que expressamente mencionados ou 

acusados pelo delator em suas declarações, coautores ou partícipes não 

têm legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado, 

cabendo-lhes, apenas, confrontar, em juízo, as declarações do 

colaborador e as provas por ele indicadas. Nesse sentido, confira -se o 

seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis :  

 

“Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro 

do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento. Empate 

na votação. Prevalência da decisão mais favorável 

ao paciente (art . 146, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal).  Inteligência 

do art . 102, I ,  i ,  da Consti tuição Federal. Mérito.  

Acordo de colaboração premiada. Homologação 

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

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

Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, 

no exercício de atividade de delibação, se limita a 

aferir a regularidade, a voluntari edade e a 

legalidade do acordo. Ausência de emissão de 

qualquer juízo de valor sobre as declarações do 

colaborador. Negócio jurídico processual 

personalíssimo. Impugnação por coautores ou 

partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. 

Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os 

coautores confrontarem as declarações do 
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colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo,  

medidas restrit ivas de direitos fundamentais 

adotadas em seu desfavor. Personalidade do 

colaborador. Pretendida valoração como requisito de 

validade do acordo de colaboração. Descabimento. 

Vetor a ser considerado no estabelecimento das 

cláusulas do acordo de colaboração - notadamente 

na escolha da sanção premial a que fará jus o 

colaborador -, bem como no momento da aplicação 

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

Lei nº 12.850⁄13).  Descumprimento de anterior 

acordo de colaboração. Irrelevância.  

Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico 

pretérito,  sem o condão de contaminar, a priori , 

futuros acordos de mesma natureza. Confisco. 

Disposição, no acordo de colaboração, sobre os 

efeitos extrapenais de natureza patrimonial da 

condenação. Admissibilidade. Interpretação do art.  

26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), e do art.  37.2 da Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida).  

Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador 

caso sua colaboração seja efetiva e produza os  

resultados almejados. Incidência dos princípios da 

segurança jurídica e da proteção da confiança. 

Precedente. Habeas corpus do qual se conhece. 

Ordem denegada. (.. . ) 4. A colaboração premiada é 

um negócio jurídico processual, uma vez que, além 

de ser qualificada expressamente pela lei como 

“meio de obtenção de prova”, seu objeto  é a 
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cooperação do imputado para a investigação e para 

o processo criminal, atividade de natureza 

processual, ainda que se agregue a esse negócio 

jurídico o efeito substancial (de direito material) 

concernente à sanção premial a ser atribuída a essa 

colaboração.  5. A homologação judicial do acordo de 

colaboração, por consistir em exercício de atividade 

de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a 

voluntariedade e a legalidade do acordo, não 

havendo qualquer juízo de valor a respeito das 

declarações do colaborador. 6. Por se tratar de 

negócio jurídico personalíssimo, o acordo de 

colaboração premiada não pode ser impugnado por 

coautores ou partícipes do colaborador na 

organização criminosa e nas infrações penais por 

ela praticadas, ainda que venham a ser  

expressamente nominados no respectivo instrumento 

no “relato da colaboração e seus possíveis 

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

todo modo, nos procedimentos em que figurarem 

como imputados, os coautores ou partícipes 

delatados - no exercício do contraditório - poderão 

confrontar, em juízo, as declarações do colaborador 

e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a 

qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos 

fundamentais eventualmente adotadas em seu 

desfavor. 8. A personalidade do colaborador não 

constitui requisito de validade do acordo de 

colaboração, mas sim vetor a ser considerado no 

estabelecimento de suas cláusulas, notadamente na 

escolha da sanção premial a que fará jus o 
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colaborador, bem como no momento da aplicação 

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

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

colaborador não constitui elemento de existência ou 

requisito de validade do acordo de colaboração. 10. 

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

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJE 04-02-

2016).  

 

No mesmo sentido, são os recentes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, que abaixo transcrevo:  

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE 

A SUPERVENIÊNCIA DE ILEGALIDADES NA 

HOMOLOGAÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. 

NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO.  

(.. . ) 

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

relatoria do Ministro Dias Toffoli , ao analisar a 

idoneidade de novo acordo de colaboração premiada 

com réu que já descumprira acordo anterior,  

esclareceu que, no acordo de colaboração premiada, a 

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

n. 12.850⁄2013, se l imita a aferir a regularidade, a 

voluntariedade e a legalidade do acordo, sendo de 

todo inadequada a emissão de qualquer juízo de valor  

sobre as declarações do colaborador. O referido 

acórdão enfatizou a inadmissibilidade da impugnação 

do acordo de colaboração premiada por coautores ou 

JFRJ
Fls 4557

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

87 

partícipes do colaborador, ressaltando que restava 

apenas a possibilidade de, em juízo, "confrontarem 

as declarações do colaborador e de impugnarem, a 

qualquer tempo, medidas restritivas de direitos 

fundamentais adotadas em seu desfavor".  Salientou a 

irrelevância de descumprimento de anterior acordo de 

colaboração, sob o argumento de que o 

inadimplemento "se restringiu ao negócio jurídico 

pretérito, sem o condão de contaminar, a priori ,  

futuros acordos de mesma natureza".  

(.. . ) 

Agravo regimental não provido.  

(AgInt no HC 392.452⁄PR, Rel.  Ministro ROGERIO 

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

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARCINOMA. 

CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. CRIME 

MILITAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. JUSTIÇA 

CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DO INSTITUTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  

NATUREZA JURÍDICA. MEIO DE OBTENÇÃO DE 

PROVA E NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. 

VALIDADE. QUESTIONAMENTO POR CORRÉUS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.  

1. A matéria referente à suposta impossibilidade de 

utilização do instituto da colaboração premiada no  

âmbito da Justiça Castrense não foi  apreciada pela 

Corte local,  razão pela qual inviável o seu exame 

direto por este Tribunal Superior sob pena de indevida 

supressão de instância. Precedentes. 2. A colaboração 

premiada é uma técnica especial de investigaç ão, 
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meio de obtenção de prova advindo de um negócio 

jurídico processual personalíssimo, que gera 

obrigações e direitos entre as partes celebrantes 

(Ministério Público e colaborador),  não possuindo o 

condão de, por si só, interferir na esfera jurídica de 

terceiros,  ainda que citados quando das declarações 

prestadas, faltando, pois, interesse dos delatados no 

questionamento quanto à validade do acordo de 

colaboração premiada celebrado por outrem.  

Precedentes do STF e STJ.  

3. Recurso Ordinário em habeas corpus  a que se nega 

provimento. (RHC 69.988⁄RJ, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

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

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. NEGÓCIO 

JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO. 

IMPUGNAÇÃO POR SUPOSTOS COAUTORES OU 

PARTÍCIPES DO COLABORADOR.ILEGITIMIDADE. 

POSSIBILIDADE DE CONFRONTO, EM JUÍZO, DAS 

DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. 

POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, A QUALQUER 

TEMPO, DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS ADOTADAS EM SEU DESFAVOR. 

RECURSO DESPROVIDO.  

1. O acordo de colaboração premiada, negócio 

jurídico personalíssimo celebrado entre o Ministério 

Público e o réu colaborador, gera direitos e 

obrigações apenas para as partes, em nada 

interferindo na esfera jurídica de terce iros, ainda que 

referidos no relato da colaboração.  
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2. Assim sendo, supostos coautores ou partícipes do 

réu colaborador nas infrações desveladas, ainda que 

venham a ser expressamente nominados no respectivo 

instrumento no "relato da colaboração e seus 

possíveis resultados" (art . 6º , I, da Lei nº 

12.850/2013),  não possuem legitimidade para 

contestar a validade do acordo.  

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

tomada de declarações do réu colaborador, sendo os 

princípios do contraditório e da ampla  defesa 

garantidos pela possibilidade de confrontar, em juízo,  

as declarações do colaborador e as provas por ele 

indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as  

medidas restritivas de direitos fundamentais 

eventualmente adotadas em seu desfavor.  

4. Precedentes do STF e do STJ.  

5. Recurso desprovido.”  

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

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 03.05.2016).  

 

Portanto, os acordos firmados com o MPF seguiram os 

ditames legais e, por isso rejeito a preliminar de nulidade dos acordos 

de leniência e delação homologados .  

 

 

II.1.3 –  MIGUEL SKIN E GUSTAVO ESTELLITA 

 

II.1.3.1 –  DA NULIDADE DOS ACORDOS DE 

COLABORAÇÃO PREMIADA DE CESAR ROMERO E CARLOS 

MIRANDA.  
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A defesa dos acusados MIGUEL SKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, em sede de memoriais (fls. 4025/4192) pugnou pela 

anulação do acordo de delação premiada de CESAR ROMERO, firmado 

com o MPF e homologado por este Juízo nos autos nº 0503012 -

97.2017.4.02.5101.  

 

Para tanto,  alegou que “o colaborador não apresentou 

provas do que disse ao Ministério Público Federal”.  Posteriormente 

argumentou que CESAR ROMERO mentiu nas declarações prestadas ao 

Parquet, não cumpriu o pacto de delação contratado com o Ministério 

Público Federal , não efetuando o pagamento referente à multa 

compensatória e o acordo de delação premiado celebrado não prevê 

dação de imóvel em pagamento, mas quitação em moeda corrente,  

tratando-se,  assim, de burla do alcaguete.  

 

Igualmente, requereu a anulação do acordo de delação 

premiado firmado pelo corréu CARLOS MIRANDA. No ponto, alegou 

que: (i) CARLOS MIRANDA não só não comprovo u as acusações 

disparadas, como se contradisse em todo o interrogatório judicial; e (i i)  

LUIZ CARLOS BEZERRA, que seria subordinado de CARLOS 

MIRANDA, quando interrogado pelo Juízo, teria desmentido o réu 

delator.  

 

De plano, esclareço que em sede de alegaç ões preliminares 

serão analisados apenas aspectos referentes à possibilidade de arguição, 

por parte dos corréus, de nulidade dos referidos acordos. A veracidade 

dos fatos alegados pelo delator e sua confrontação com as demais provas 

carreadas aos autos se dará quando da análise do mérito da acusação.  
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Pois bem, a questão referente à anulação do acordo de 

colaboração premiada firmado por CESAR ROMERO já foi devidamente 

apreciada por ocasião da decisão de fls. 2537/2553 no bojo da presente 

ação penal, à qual me reporto por economia processual, rejeitando, por 

conseguinte, os argumentos das defesas formulados a esse respeito.  

 

Porém, para evitar possíveis questionamentos futuros, 

transcrevo trecho daquela decisão no ponto em que foi  apreciado o tema 

em debate:  

 

“LUIZ CARLOS BEZERRA e MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA sustentam ser nulo o acordo 

de leniência celebrado por Cesar Romero, devendo 

ser determinado o desentranhamento de todas as 

provas decorrentes,  e, para os dois primeiros,  

configurada, por conseguinte , a ausência de justa 

causa que sustente a deflagração da ação penal, 

sendo a denúncia genérica e desprovida de 

elementos que a lastreiem.  

 

No ponto, saliente-se que o acordo encontra amparo 

legal no art . 4º da Lei 12.850/13 que vem tendo sua 

constitucionalidade amplamente reconhecida na 

jurisprudência pátria. Ademais,  a legalidade do 

referido acordo já foi analisada por este juízo, 

conforme decisão de fls.  21 -22 proferida nos autos 

do pedido de homologação da delação pelo 

Ministério Público (autos n.  05030 12-

97.2017.4.02.5101),  da qual transcrevo o seguinte 

trecho da fundamentação, verbis:  
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“[...]  acordo se presta à produção de prova em ação 

penal, em favor dos interesses da acusação –  matéria 

cuja gestão compete ao órgão ministerial , em função 

da adoção, por nosso sistema constitucional, do 

postulado acusatório (art. 129, I, da CR/88).  

 

Em confirmação a isso, o art. 7º, §6º, expressamente 

exclui o Magistrado das tratativas e negociações 

prévias à formação do acordo em tela.  

 

Além disso, os efeitos a serem produzidos dependem 

de deflagração de ações penais e alguns se produzem 

no evento de condenações, como redução de pena ou 

perdão judicial.  

 

Logo, nenhuma incursão há no mérito dos elementos 

de convicção até o momento produzidos, ou sobre os 

termos do acordo, afora o exame legalmente 

prescrito,  de prelibação.  

 

Neste sentido, verifico que o acordo foi regular, pois 

contou o colaborador com a assistência de seu 

Defensor; também foi legal, pois houve a clara 

delimitação de seus termos e das possíveis 

consequências, todas previstas no caput do art. 4º da 

Lei 12820/13, assim como os resultados esperados, 

inscritos em suas cláusulas.  

 

Há que se ressaltar ainda a voluntariedade do 

acordo, convicção que extraio da aposição das 

assinaturas dos colaboradores e de seu De fensor,  
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bem como da ausência de quaisquer elementos que 

apontem minimamente para a existência de vícios 

que maculem a liberdade volit iva.”.  

 

Assim, a alegações defensivas sobre o tema não 

merecem acolhida considerando o restri to âmbito de 

cognição da autoridade judiciária sobre verdadeiro 

negócio jurídico processual, entre o delator e a 

acusação, que tem por f inalidade precípua a 

aplicação da sanção premial ao colaborador, com 

base nos resultados concretos que trouxer para a 

investigação e o processo criminal.  

 

Saliente-se que os coautores ou partícipes delatados 

será terão a oportunidade de contraditar e 

confrontar as afirmações sobre fatos relevantes 

feitas pelo colaborador e as provas por ele 

indicadas, mas não lhes cabe impugnar os termos do 

acordo de colaboração feito por terceiro, o que em 

nada acarreta cerceamento de defesa. Frise -se que, 

na fase inicial do processo de conhecimento, ao 

Poder Judiciário, incumbe o controle da legalidade e 

da formalidade do acordo de colaboração premiada, 

sem prejuízo de,  na sentença, serem 

redimensionados, reconhecidos ou não eventuais 

benefícios decorrentes da colaboração efetiva (art.  

4º, § 11, da Lei n. 12.850/2013), diante de eventuais 

inconsistências”.  

 

Os mesmos fundamentos do decisium  valem para a arguição 

de nulidade do acordo de delação firmado por CARLOS MIRANDA.  
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E mais, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores o entendimento de que a colaboração premiada consti tui  

negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as 

partes celebrantes,  e que não interfere automaticamente na esfera 

jurídica de terceiros.  Por isso, ainda que expressamente mencionados ou 

acusados pelo delator em suas declarações, coautores ou partícipes não 

têm legitimidade para questionar a validade do acordo celeb rado, 

cabendo-lhes, apenas, confrontar, em juízo, as declarações do 

colaborador e as provas por ele indicadas. Nesse sentido, confira -se o 

seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis :  

 

“Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro 

do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento. Empate 

na votação. Prevalência da decisão mais favorável 

ao paciente (art . 146, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal).  Inteligência 

do art . 102, I , i ,  da Consti tuição Federal. Mérito.  

Acordo de colaboração premiada. Homologação 

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

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

Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, 

no exercício de atividade de delibação, se limita a 

aferir a regularidade, a voluntariedade e a 

legalidade do acordo. Ausência de emissão de 

qualquer juízo de valor sobre as declarações do 

colaborador. Negócio jurídico processual 

personalíssimo. Impugnação por coautores ou 

partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. 

Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os 

coautores confrontarem as declarações do 
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colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo,  

medidas restrit ivas de direitos fundamentais 

adotadas em seu desfavor. Personalidade do 

colaborador. Pretendida valoração como requisito de 

validade do acordo de colaboração. Descabimento. 

Vetor a ser considerado no estabelecimento das 

cláusulas do acordo de colaboração - notadamente 

na escolha da sanção premial a que fará jus o 

colaborador -, bem como no momento da aplicação 

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

Lei nº 12.850⁄13).  Descumprimento de anterior 

acordo de colaboração. Irrelevância.  

Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico 

pretérito,  sem o condão de contaminar, a priori , 

futuros acordos de mesma natureza. Confisco. 

Disposição, no acordo de colaboração, sobre os 

efeitos extrapenais de natureza patrimonial da 

condenação. Admissibilidade. Interpretação do art.  

26.1 da Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional (Convenção de  

Palermo), e do art.  37.2 da Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção (Convenção de Mérida).  

Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador 

caso sua colaboração seja efetiva e produza os  

resultados almejados. Incidência dos princípios da 

segurança jurídica e da proteção da confiança. 

Precedente. Habeas corpus do qual se conhece. 

Ordem denegada. (. . . ) 4.  A colaboração premiada é 

um negócio jurídico processual, uma vez que, além 

de ser qualificada expressamente pela lei como 

“meio de obtenção de prova”, seu objeto é a 
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cooperação do imputado para a investigação e para 

o processo criminal, atividade de natureza 

processual, ainda que se agregue a esse negócio 

jurídico o efeito substancial (de direito material) 

concernente à sanção premial a ser atribuída a essa 

colaboração. 5. A homologação judicial do acordo de 

colaboração, por consistir em exercício de atividade 

de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a 

voluntariedade e a legalidade do acordo, não 

havendo qualquer juízo de valor a respeito das 

declarações do colaborador. 6. Por se tratar de 

negócio jurídico personalíssimo, o acordo de 

colaboração premiada não pode ser impugnado por 

coautores ou partícipes do colaborador na 

organização criminosa e nas infrações penais por ela 

praticadas, ainda que venham a ser expressamente 

nominados no respectivo instrumento no “relato da 

colaboração e seus possíveis resultados” (art. 6º, I,  

da Lei nº 12.850⁄13). 7.  De todo modo, nos 

procedimentos em que figurarem como imputados, os 

coautores ou partícipes delatados - no exercício do 

contraditório - poderão confrontar, em juízo, as 

declarações do colaborador e as provas por ele 

indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as 

medidas restrit ivas de direitos fundamentais 

eventualmente adotadas em seu desfavor. 8. A 

personalidade do colaborador não consti tui requisito 

de validade do acordo de colaboração, mas sim vetor 

a ser considerado no estabelecimento de suas 

cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial  

a que fará jus o colaborador, bem como no momento 
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da aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art.  

4º, § 11, da Lei nº 12.850⁄13). 9. A confiança no 

agente colaborador não constitui  elemento de 

existência ou requisito de validade do acordo de 

colaboração. 10. (.. . ).  Ordem denegada.” (HC 

127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 

Pleno, DJE 04-02-2016).  

 

No mesmo sentido, são os recentes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, que abaixo transcrevo:  

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE 

A SUPERVENIÊNCIA DE ILEGALIDADES NA 

HOMOLOGAÇÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. 

NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO.  

(.. . ) 

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

relatoria do Ministro Dias Toffoli , ao analisar a 

idoneidade de novo acordo de colaboração premia da 

com réu que já descumprira acordo anterior,  

esclareceu que, no acordo de colaboração premiada, a 

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

n. 12.850⁄2013, se l imita a aferir a regularidade, a 

voluntariedade e a legalidade do acordo, sendo de 

todo inadequada a emissão de qualquer juízo de valor  

sobre as declarações do colaborador. O referido 

acórdão enfatizou a inadmissibilidade da impugnação 

do acordo de colaboração premiada por coautores ou 

partícipes do colaborador, ressaltando que restav a 
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apenas a possibilidade de, em juízo, "confrontarem as 

declarações do colaborador e de impugnarem, a 

qualquer tempo, medidas restritivas de direitos 

fundamentais adotadas em seu desfavor". Salientou a 

irrelevância de descumprimento de anterior acordo de 

colaboração, sob o argumento de que o 

inadimplemento "se restringiu ao negócio jurídico 

pretérito, sem o condão de contaminar, a priori ,  

futuros acordos de mesma natureza".  

(.. . ) 

Agravo regimental não provido.  

(AgInt no HC 392.452⁄PR, Rel.  Ministro ROGERIO 

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

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARCINOMA. 

CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. CRIME 

MILITAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. JUSTIÇA 

CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

DO INSTITUTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  

NATUREZA JURÍDICA. MEIO DE OBTENÇÃO DE 

PROVA E NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. 

VALIDADE. QUESTIONAMENTO POR CORRÉUS. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.  

1. A matéria referente à suposta impossibilidade de 

utilização do instituto da colaboração premiada no 

âmbito da Justiça Castrense não foi  apreciada pela 

Corte local,  razão pela qual inviável o seu exame 

direto por este Tribunal Superior sob pena de indevida 

supressão de instância. Precedentes.  2.  A colaboração 

premiada é uma técnica especial de investigação, meio 

de obtenção de prova advindo de um negócio jurídico 
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processual personalíssimo, que gera obrigações e 

direitos entre as partes celebrantes (Ministério 

Público e colaborador), não possuindo o condão de, 

por si só, interferir na esfera jurídica de terceiros,  

ainda que citados quando das declarações prestadas,  

faltando, pois, interesse dos delatados no 

questionamento quanto à validade do acordo de 

colaboração premiada celebrado por outrem. 

Precedentes do STF e STJ.  

3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega 

provimento. (RHC 69.988⁄RJ, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

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

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. NEGÓCIO 

JURÍDICO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO. 

IMPUGNAÇÃO POR SUPOSTOS COAUTORES OU 

PARTÍCIPES DO COLABORADOR.ILEGITIMIDADE. 

POSSIBILIDADE DE CONFRONTO, EM JUÍZO, DAS 

DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. 

POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, A QUALQUER 

TEMPO, DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS ADOTADAS EM SEU DESFAVOR. 

RECURSO DESPROVIDO.  

1. O acordo de colaboração premiada, negócio 

jurídico personalíssimo celebrado entre o Ministério 

Público e o réu colaborador, gera direitos e 

obrigações apenas para as partes, em nada 

interferindo na esfera jurídica de terceiros, ainda que 

referidos no relato da colaboração.  

2. Assim sendo, supostos coautores ou partícipes do 
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réu colaborador nas infrações desveladas, ainda que 

venham a ser expressamente nominados no respectivo 

instrumento no "relato da colaboração e seus 

possíveis resultados" (art.  6º,  I , da Lei nº 

12.850/2013), não possuem legitimidade para 

contestar a validade do acordo.  

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

tomada de declarações do réu colaborador, sendo os 

princípios do contraditór io e da ampla defesa 

garantidos pela possibilidade de confrontar, em juízo,  

as declarações do colaborador e as provas por ele 

indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as  

medidas restritivas de direitos fundamentais 

eventualmente adotadas em seu desfavor.  

4. Precedentes do STF e do STJ.  

5. Recurso desprovido.”  

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

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 03.05.2016).  

 

Portanto, os acordos firmados com o Ministério Público 

Federal seguiram os ditames legais e, por isso rejeito a preliminar de 

nulidade dos acordos de colaboração homologados pelo Juízo.  

 

 

II.1.4 –  SÉRGIO CABRAL 

 

II.1.4.1 - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA (CAPUT, ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA), VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO (INCISO LV DO ARTIGO 5º DA 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) E VIOLAÇÃO AO DEVIDO  

PROCESSO LEGAL (INCISO LIV DO ARTIGO 5 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) –  INTERVENÇÃO, COMO 

PARTE, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

 

A defesa de SÉRGIO CABRAL, em sede de alegações finais 

(fls. 4399/4436), arguiu, em preliminares, violação ao princípio da 

isonomia, o contraditório e a ampla defesa, além do devido processo 

legal na decisão que deferiu a intervenção do Estado do Rio de Janeiro, 

como parte, nos presentes autos.  

 

Para tanto,  sustenta que:  

 

“Extrai-se da própria decisão que autorizou tal  

aditamento ao polo ativo da ação judicial, que tal  

intromissão não ostenta previsão alguma no Código 

de Processo Penal ou Constituição Federal. Sendo 

por óbvio inadmissível desequilibrar -se a balança 

processual, aceitando uma parte absolutamente 

estranha.  

A peculiar pretensão do Estado não encontra 

qualquer justificativa legal ou mesmo razoabilidade, 

parece um mero capricho.  

Por se tratar de mais uma figura no polo acusatório, 

há uma nít ida redução das possibil idades defensivas,  

ofendendo a paridade de armas, o contradi tório e a 

ampla defesa.  

Lado outro, os argumentos externados pelo ilustre 

Procurador do Estado, igualmente, não merecem 

prosperar. Eventual reparação civil (indenização ou 
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recomposição) não pressupõe nem mesmo a 

existência de uma ação penal.  

(.. . ) 

Como senão bastasse a carência de legitimidade 

para estar em juízo é outra constatação solar, pois a 

ninguém cabe pleitear direito alheio em juízo.  

Rememore-se lições acerca das condições da ação, 

frequentemente designadas como legitimidade das 

partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do 

pedido.  

Em especial quanto à legitimidade para a causa 

exige-se verificar a relação jurídica deduzida, 

chamada res in iudicium deducta. Portanto 

legit imado para atuar em juízo tão-somente o titular 

do interesse levado a juízo pela demanda. O que não 

abarca interesses indiretos na causa.  

De sorte que o Estado do Rio de Janeiro não possui 

qualquer interesse em obter a condenação dos ora 

acusados. Sua pretensão é refletida na busca de 

reparação e indenizações todas voltadas para a 

seara civil.  

Por fim, a aceitação de tal hipótese anômala abre 

um precedente perigoso, pois cabe o mesmo direito a 

órgãos e autarquias como Receita Federal, Banco 

Central, Comissão de Valores Mobiliários, OAB, 

Exército brasileiro, ABIN etc, criando -se uma fila de 

interessados a participar indevidamente de ações 

penais”.  
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O Juízo deferiu o pedido de intervenção do Estado do Rio de 

Janeiro nos presentes autos, conforme decisão de fls. 4251/4252, que 

abaixo reproduzo:  

 

“Fls.  4198/4204: Trata-se de pedido de intervenção 

anômala formulado pelo Estado do Rio de Janeiro 

com esteio no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 

9.469/1997.  

 

Ouvido, o MPF concordou com o pedido (fls .  

4220/4221).  

 

DECIDO. 

 

Assim dispõe o parágrafo único do art . 5º da Lei nº 

9.469/1997:  

 

“Parágrafo único. As pessoas jurídicas de 

direito público poderão, nas causas cuja 

decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos,  

de natureza econômica, intervir,  

independentemente da demonstração de 

interesse jurídico, para esclarecer questões de 

fato e de direito, podendo juntar documentos e 

memoriais reputados úteis ao exame da matéria 

e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para 

fins de deslocamento de competência,  serão 

consideradas partes.”  

 

Considerando que os crimes objeto desta ação penal 

teriam gerado prejuízos financeiros tanto para a 
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União Federal quanto para o Estado do Rio de 

Janeiro, DEFIRO a intervenção do Estado do Rio de 

Janeiro nos presentes autos.  

 

Concedo-lhe a oportunidade de, querendo, apresentar 

memoriais no prazo de 5 (cinco)  dias.  

 

Ressalto que o pedido de intervenção anômala deve 

ser apresentado em cada um dos processos que o ente 

tem interesse e na instância em que estiver, não 

valendo a presente decisão como uma concessão 

genérica.  

 

Decorrido o prazo acima, com ou sem memoriais,  

abra-se vista às defesas.  

 

Com efeito, entendo, data máxima vênia ,  tratar-se de mero 

pedido de reconsideração da decisão que admitiu intervenção do Estado 

do Rio de Janeiro nos presentes autos.  

 

De fato, a questão foi detidamente analisada por este Juízo e 

a manifestação da defesa nada trouxe de novo além de uma mera 

insurgência contra os fundamentos lançados no decisium .  

 

Por conseguinte, mantenho a decisão de fls. 4251/4252, por 

seus próprios fundamentos e rejeito a preliminar aventada pela 

defesa de SÉRGIO CABRAL 

 

 

II.1.4.2- DO CERCEAMENTO DE DEFESA (INCISO LV 

DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) E 
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VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (INCISO LIV DO 

ARTIGO 5 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) –  AUSÊNCIA 

ALEGAÇÕES FINAIS CORRÉU CARLOS MIRANDA  

 

A defesa do acusado SÉRGIO CABRAL alega a ocorrência 

de Cerceamento de defesa (inciso LV do artigo 5º da Constituição da 

República) e Violação ao devido processo legal (inciso LIV do artigo 5 

da Constituição da República) diante da ausência de apresentação das 

alegações finais pelo corréu CARLOS MIRANDA.  

 

Em apertada síntese, a defesa sustenta:  (i) A ausência de 

alegações finais da defesa de Carlos Miranda, que a despeito de ter a 

seu favor o acordo de colaboração premiada, em razão dos princípios 

do contraditório e ampla defesa, seria peça de apresentação 

obrigatória; (ii) Houve insuspeita ilegalidade ao se proferir decisão 

para suspender a ação penal em favor de corréu, vinculado à relação 

processual, o que restou por atropelar claramente o devido processo 

legal; (iii) (.. . ) apresentação das alegações f inais não é peça facultativa 

da defesa, ela visa aos interesses do processo e às partes a ele ligadas. 

É imprescindível e atende tanto à ampla defesa quanto ao contraditório; 

e (iv) (.. . ) eventuais benefícios ao col aborador dependem da efetividade 

da colaboração para o processo criminal ou para as investigações,  

impondo a Lei que da colaboração advenha um ou mais dos resultados 

estipulados nos incisos I a V do referido dispositivo.  

 

Passo à análise da referida preliminar.  

 

Na decisão de fl . 3429, o Juízo determinou a suspensão do 

curso desta ação penal, em cumprimento ao que prevê a cláusula 6ª do 

Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério 

Público Federal  e o réu CARLOS MIRANDA, nos seguintes t ermos:  
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“Fl. 3425: Prevê a cláusula 6ª do Termo de Acordo de 

Colaboração Premiada firmado entre o MPF e o réu 

Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal e juntado nos autos 

nos 0502804-79.2018.4.02.5101, que, uma vez 

alcançada condenação igual ou superior a vinte anos,  

os procedimentos instaurados contra o colaborador 

devem ser suspensos.  

 

Tendo em vista que, na ação penal nº 0509503 -

57.2016.4.02.5101, foi condenado a 25 anos de 

reclusão e que, conforme informado à fl . 3426  (e fl.  

13.985 dos autos nos 0509503-57.2016.4.02.5101),  

desistiu do recurso interposto, transitando em julgado 

para a defesa esse quantum de pena, SUSPENDO o 

curso desta ação penal em relação ao réu CARLOS 

EMANUEL DE CARVALHO MIRANDA.  

 

Fls. 3427: Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que as 

defesas se manifestem sobre a colaboração de Cesar 

Romero.  

 

Publique-se”.  

 

De fato, a despeito de existir posição minoritária no sentido 

de que as alegações finais não constituem termo essencial do processo, 

sendo mera faculdade das partes a manifestação, de modo que sua 

ausência não acarreta nulidade, prevalece, todavia, o entendimento de 

que sua apresentação é obrigatória, sob pena de nulidade absoluta.  
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Socorro-me, a propósito, das lições do preclaro Renato 

Brasileiro de Lima:  

 

“Sob a ótica da defesa, como se trata da última 

oportunidade para se manifestar antes da 

sentença, não há dúvidas quanto à 

imprescindibil idade de sua apresentação, sob 

pena de evidente violação à ampla defesa. Na 

medida em que as alegações finais concentram e 

resumem as conclusões que representam a 

posição substantiva de cada parte, enquanto 

último ato que lhes pesa a título de ônus e 

colaboração na formação da sentença, como 

exigência da estrutura contraditória do justo 

processo da lei, é de todo evidente que sua 

ausência caracteriza nulidade absoluta. Afinal,  

à luz da Constituição Federal (art . 5º,  LIV e 

LV),  a defesa técnica não é mera exigência 

formal, mas sim garantia insuprimível, de 

caráter necessário.” (Renato Brasileiro de 

Lima, in “Manual de Processo Penal”, 4ª Ed.,  

Ed. Juspodium, pp. 482/483).  

 

No entanto, conforme decisão acima transcrita, esta regra foi 

excepcionada diante que previsto na cláusula 6ª do Termo de Acordo de 

Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público Federal e o réu 

CARLOS MIRANDA, sendo despicienda, pois,  a apresentação da referida 

peça pela defesa constituída.  

 

Some-se a isso o fato de que a defesa de SÉRGIO CABRAL 

não trouxe aos autos elementos que sustentem sua alegação de 
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cerceamento de defesa, sendo certo que a jurisprudência mais abalizada 

já teve a oportunidade de asseverar que a demonstração de prejuízo, a 

teor do art.  563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela 

relativa ou absoluta,  eis que o âmbito normativo do dogma fundamental  

da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief   também compreende 

as nulidades absolutas; a respeito da necessária demonstração de 

prejuízo, confira-se o magistério jurisprudencial emanado do C. Supremo 

Tribunal Federal:  

 

 “Apesar de existir entendimento dest e Supremo 

Tribunal no sentido de que o prejuízo de 

determinadas nulidades seria de “prova 

impossível”, o princípio do pas de nulli té sans 

grief exige, em regra, a demonstração de 

prejuízo concreto à parte que suscita o vício,  

independentemente da sanção prevista para o 

ato,  podendo ser ela tanto a de nulidade 

absoluta quanto a relativa, pois não se decreta 

nulidade processual por mera presunção: STF, 

1ª Turma, HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, j .  18/10/2011, DJe 225 25/11/2011.”  

 

Em suma, não há qualquer procedência na alegação de 

cerceamento de defesa, como acima examinado minuciosamente, pelo 

que rejeito a preliminar aventada pela defesa de SÉRGIO CABRAL.  

 

 

II.1.4.3- INÉPCIA FORMAL E MATERIAL DA 

DENÚNCIA QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS.  
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A defesa de SÉRGIO CABRAL propugna pelo 

reconhecimento da invalidação da denúncia quanto ao pedido de 

reparação de danos, sustentando que: (i) a denúncia deixou de descrever 

qualquer conduta do acusado quanto ao eventual dano causado ao erário,  

de modo a autorizar o pedido de reparação dos danos deduzido na 

denúncia. O argumento limitou-se a sua condição de governador do 

estado; (ii) não há razão do pedido apresentado, uma vez que o Estado 

possui meio próprio para solicitar a reparação de dano através da ação 

de improbidade administrativa; (iii) não houve mensuração de dano 

diretamente causado à vít ima, qual seja, erário público, para fins do art.  

387, IV do CP. O que houve foi  comprovação de recebimento de 

vantagens ilícitas, cabendo apenas se falar, eventualmen te, no instituto 

do perdimento do produto do ilícito, qual seja, aquilo que os agentes 

eventualmente receberam de vantagens indevidas; e (iv) em relação ao 

pedido de dano moral, a violação ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa é mais flagrante ainda, porquanto tal pedido deveria ser 

feito em ação cível e juízo próprios, conforme decidiu recentemente o 

Colendo Supremo Tribunal Federal , em 29/05/2018, na Ação Penal 996 -

DF. 

 

Como se vê, as defesas retomam um dos aspectos da 

regularidade denúncia trat ada na decisão pela qual foram apreciadas as 

respostas à acusação, conforme trecho que passo a transcrever, verbis :  

 

“As alegações de SÉRGIO CABRAL sobre a inépcia 

da inicial acusatória por não trazer a 

individualização das condutas e sua subsunção aos 

crimes imputados, ainda que precariamente, não 

condizem com a realidade dos autos.  
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Revendo a inicial  acusatória, sob a ótica dos 

requisitos necessários ao seu recebimento, diante das 

alegações defensivas trazidas na resposta, reafirmo 

que o fato criminoso e suas circunstâncias foram 

expostos com clareza pelo órgão ministerial e com 

relação a todos acusados.  

 

Ademais, tenho por corretas satisfatórias e 

suficientes, para a deflagração da ação penal, as 

qualificações dos denunciados, as descrições das 

condutas e a classificação do crime imputado pelo 

MPF em sua narrativa, o que atende aos pressupostos 

contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal e 

afasta a incidência do inciso I do artigo 395 do 

mesmo diploma legal. Da mesma forma, a presença 

dos pressupostos processuais e condições da ação 

penal repele a ocorrência do disposto no inciso II do 

mesmo artigo.  

 

Também se encontram fartamente delineadas a 

autoria e a materialidade do delito que, em tese,  

teriam sido cometidos pelos acusados, o que se afere 

a partir da lei tura da denúncia que, como dito, 

descreve os fatos e a conduta de cada denunciado de 

maneira pormenorizada”.  

 

(ii) não há razão do pedido apresentado, uma vez que o 

Estado possui meio próprio para solicitar a reparação de dano através da 

ação de improbidade administrativa;  
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(iii) não houve mensuração de dano diretamente causado à 

vítima, qual seja, erário público, para fins do art. 387, IV do CP. O que 

houve foi  comprovação de recebimento de vantagens ilícitas, cabendo 

apenas se falar,  eventualmente, no instituto do perdimento do produto do 

ilícito, qual seja, aquilo que os agentes eventualmente receberam de 

vantagens indevidas;  

 

(iv) em relação ao pedido de dano moral, a violação ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa é mais flagrante aind a, 

porquanto tal pedido deveria ser feito em ação cível  e juízo próprios,  

conforme decidiu recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal , em 

29/05/2018, na Ação Penal 996-DF 

 

Logo, não há que falar em inépcia.  

 

 

II.1.4.3 - DO CERCEAMENTO DE DEFESA (INCISO LV 

DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) E 

VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (INCISO LIV DO 

ARTIGO 5 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) –  

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS MEDIDAS CAUTELARES 

VINCULADAS AO PROCESSO E TERMOS DE ACAUTELAMENTO.  

 

A defesa de SÉRGIO CABRAL sustenta inicialmente que “A 

sistemática de autuação dos processos vinculados às ações penais 

principais resta por criar informações absolutamente secretas, inviáveis 

de se acessar”.  

 

Argumenta ainda que as medidas cautelares n º 0503012 -

97.2017.4.02.5101; 0502500-17.2017.4.02.5101; 0503213-

89.2017.4.02.5101; 0503229-43.2017.4.02.5101 e 0503435-
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57.2017.4.02.5101, que tiveram o seu resultado comparti lhado para 

construir a presente ação penal,  não estariam disponíveis para a defesa.  

 

Assevera não estarem acessíveis as mídias físicas (CDs e 

DVDs) que trariam importantes informações bancárias, fiscais, 

telemáticas, dados em geral que devem estar prontas para o uso da 

defesa.  

 

Aduz que todos esses acautelamentos seriam informações 

gravadas em mídia física, contendo um volume de dados de magnitude 

tal que somente Estados e empresas de grande porte teriam capacidade 

para filtrar e analisar como se deve.  

 

Por fim, alega que “resta violada a garantia da ampla 

defesa e do contraditório diante da existência de informações 

absolutamente inacessíveis a defesa, compartimentalizadas de maneira 

tal que resta longe do alcance das partes da ação penal”.,  

 

Pois bem, a preliminar suscitada já foi devidamente 

apreciada por ocasião da decisão de fls. 2537/2553 no bojo da p resente 

ação penal, à qual me reporto por economia processual, rejeitando, por 

conseguinte, os argumentos das defesas formulados a esse respeito.  

 

Porém, para evitar possíveis questionamentos futuros, 

transcrevo trecho daquela decisão no ponto em que foi  a preciado o tema 

em debate:  

 

“Os réus LUIZ CARLOS BEZERRA, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA alegam ter sido cerceado o seu direito 

de defesa pela seleção arbitrária de documentos pelo MPF para 

embasar a inicial acusatória, inviabilizado o acesso aos 
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elementos probatórios apresentados em mídias pela acusação 

que não podem ser acessadas, assim como pela dificuldade de 

acesso aos autos que lastrearam a inicial acusatória. E SÉRGIO 

LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA propugna pelo 

desentranhamento dos autos de toda prova ilícita obtida por 

meio da gravação clandestina feita pelo colaborador, com 

arrimo no art. 157 do Código de Processo Penal, “por não se 

apresentar íntegra, em violação a manutenção da cadeia de 

custódia da prova”. 

 

Considero, a teor da documentação que instrui os autos, não 

evidenciada a alegação de cerceamento de defesa por seleção 

arbitrária de documentos para embasar a denúncia, uma vez que 

boa parte das provas carreadas aos presentes autos foi produzida 

a partir de medidas cautelares deferidas regularmente por este 

juízo no bojo das operações penais aqui em curso. 

 

De qualquer forma, todos os elementos de prova, sejam 

provenientes de investigação policial ou mesmo de outros 

Juízos, estão agora submetidos ao crivo do contraditório e da 

ampla defesa. Sobre o tema: 

 

"A utilização de provas produzidas em outros inquéritos 

ou ações penais para formar o conjunto probatório que 

confere sustentação à denúncia não enseja o trancamento 

da ação penal, já que, em sede de instrução, devem ser 

submetidas a um novo contraditório, ainda que diferido, 

vigorando, nessa fase da persecução, o princípio in dubio 

pro societate, por isso mesmo não sendo cabível, de outra 

parte, em sede de habeas corpus, a análise 

pormenorizada de cada elemento indicado na denúncia já 
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que apenas a exclusiva utilização de provas ilícitas 

poderia autorizar o encerramento embrionário da ação 

penal". (HC-155.366/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 

Sexta Turma, DJe de 16/06/2014). 

 

De igual modo, refuto a alegação defensiva de cerceamento de 

defesa ante a impossibilidade de acesso às mídias e aos autos 

que embasaram a denúncia. 

 

Saliente-se que as provas dos fatos imputados aos réus que 

embasaram o oferecimento da exordial acusatória encontram-se 

anexadas aos autos e com acesso integral à defesa. No caso 

específico das mídias, depreende-se das certidões de fls. 53 e 77 

que este Juízo possibilitou o acesso à defesa, inclusive com 

orientações de como deveria proceder para acessar o seu 

conteúdo, as quais, diga-se, não necessitam de nenhum 

conhecimento excepcional, diante da tecnologia disponível nos 

dias de hoje, não havendo nenhuma razão para que seja 

diferente no âmbito do judiciário. 

 

Ademais, não vislumbro a ocorrência de prejuízo concreto para 

as defesas, tendo em vista que eventuais alegações relacionadas 

aos materiais colhidos na medida vinculada poderão ser 

apreciadas oportunamente”. 

 

Quanto ao argumento de que “grande parte das medidas 

cautelares que t iveram o seu resultado compartilhado para construir a 

nova ação penal, simplesmente não estão dispon íveis para a defesa”,  

não merece prosperar.  
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Todas as medidas cautelares e demais processos vinculados 

a presente ação penal foram disponibil izados às defesas constituídas, 

sendo certo que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório (art.  

156 do Código de Processo Penal), não sendo suas alegações aptas a 

comprovar que não teve acessos aos autos nº 0503012 -

97.2017.4.02.5101; 0502500-17.2017.4.02.5101; 0503213-

89.2017.4.02.5101; 0503229-43.2017.4.02.5101 e 0503435-

57.2017.4.02.5101.    

 

Em suma, não há qualquer procedência na alegação de 

cerceamento de defesa, como acima examinado minuciosamente, pelo 

que rejeito a preliminar aventada pela defesa de SÉRGIO CABRAL.  

 

Ultrapassadas as questões preliminares,  passo à análise do 

mérito.  

 

III –  DO MÉRITO 

 

III.1. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA NA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - SÉRGIO CABRAL, CARLOS MIRANDA, CARLOS 

BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA (CONJUNTO DE FATOS 01 E 02)  

 

Segundo narra a acusação, a presente ação penal trata de 

crimes de corrupção passiva envolvendo o percentual de 5% de propina 

que o l íder da organização criminosa, SÉRGIO CABRAL, solicitava em 

todos os contratos do Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais estariam 

os celebrados pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio 

de Janeiro (SECRETARIA DA SAÚDE), bem como os 2% recebidos por 

SÉRGIO CÔRTES, na qualidade de secretário e também a parcela de 1% 
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destinada a CESAR ROMERO, como subsecretário.  Ademais,  englobaria 

a face da corrupção ativa capitaneada por MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, nos seguintes termos:  

 

“No período compreendido entre 01/01/2007 e 

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

aportes mensais de valores a título de propina, 

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

de acordos para recebimento de porcentagens sobre 

faturamentos de contratos de fornecimento de 

equipamentos e produtos médico - hospitalares à 

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  os  denunciados  

SÉRGIO  CABRAL,  CARLOS  MIRANDA, CARLOS 

BEZERRA, SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO, de 

modo consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram 

promessa e receberam vantagem indevida em razão 

do exercício da chefia do Poder Executivo e da 

Secretaria de Saúde, ofertados por ação dos sócios 

administradores das empresas OSCAR ISKIN E CIA 

LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 

(Corrupção Passiva/Art. 317, na forma do Art. 71 do 

CP –  FATO 01).  

 

No período compreendido entre 01/01/2007 e 

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

aportes mensais de valores a titulo de propina, 

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

de acordos para recebimento de porcentagens sobre 

faturamentos de contratos de fornecimento de 

equipamentos e produtos médico -hospitalares a 

JFRJ
Fls 4587

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

117 

SECRETARIA DE SAUDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os denunciados 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, sócios 

administradores das empresas OSCAR ISKIN E CIA 

LTDA. E SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES, 

de modo consciente e voluntario ofereceram e 

pagaram vantagem indevida a governador de Estado 

e a Secretario de Saúde, alem de outros agentes 

públicos para determina-los a prática de atos de 

oficio em beneficio de suas empresas e outras 

concertadas com os mesmos. (Corrupção ativa/ art.  

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

 

Segundo consta da denúncia, a presente ação penal é mais 

um desdobramento das Operações Calicute (processo nº 0509503 -

57.2016.4.02.5101) e Eficiência (processo nº 0015979 -37.4.02.5101),  

levadas a cabo pelo Ministério Público Federal , Polícia Federal e Receita 

Federal , que deu prosseguimento ao desbaratamento da organização 

criminosa comandada por SÉRGIO CABRAL, ex -governador do Estado 

do Rio de Janeiro.  

 

Conforme ficou devidamente demonstrado naquelas ações 

penais, ao tomar posse como chefe do executivo estadual, em 

01/01/2007, SÉRGIO CABRAL instituiu como regra o percentual de 

propina de 5% sobre o faturamento dos principais contratos firmados 

com o Estado do Rio de Janeiro.  

 

Já a presente ação penal trata de mais um braço d a ampla 

organização criminosa articulada pelo ex -governador, agora na área da 

saúde, valendo-se de sofisticado esquema relacionado a importação de 
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equipamentos de alto custo pelos órgãos públicos, com o recebimento de 

valores por interpostas pessoas no ext erior.  

 

Pois bem. O conjunto probatório trazido aos autos 

comprovou a prática sistemática de corrupção ativa e passiva pelos réus 

na Secretaria de Saúde e Defesa Civil  do Estado do Rio de Janeiro,  

envolvendo a organização criminosa capitaneada pelo ex -governador 

SÉRGIO CABRAL, juntamente com seus operadores financeiro CARLOS 

MIRANDA e LUIZ CARLOS BEZERRA, contando, ainda, com a 

participação do ex-secretário de saúde SÉRGIO CÔRTES, seu 

subsecretário  CESAR ROMERO e os empresários MIGUEL SKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, conforme passo a diante a expor.  

 

Conforme apurado, após a realização de diligência de busca 

e apreensão na residência do operador financeiro LUIZ CARLOS 

BEZERRA, no dia 17/11/2016 (Operação Calicute - processo nº 

0509567-67.2016.4.02.5101), foram ap reendidas agendas e blocos de 

notas contendo apontamentos de recolhimento de valores oriundos do 

codinome “XERIFE” e variações como “TEX WILLER”; “SILVER 

STAR” e “LUCKY LUCKY”.  

 

As declarações prestadas em Juízo por LUIZ CARLOS 

BEZERRA, confirmaram que as anotações em papel encontradas em sua 

residência são a memória da contabilidade paralela feita pelo próprio, a  

fim de prestar contas ao comparsa CARLOS MIRANDA. Veja -se:  

 

“(…) Que prestava contas ao Carlos e que as 

anotações eram um controle pessoal para que 

pudesse posteriormente mostrar ao Carlos; que 

afirma com certeza que as anotações correspondem a 

realidade, que são absolutamente fiéis (. . . )”  
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Após minuciosa análise do material  pelos órgãos de 

investigação, foi elaborado o Relatório de Pesquisa 2786/2 017 da 

Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF, que identificou  inicialmente  

31 (trinta e um) manuscritos (fls. 25/27 e 29), que revelam aportes de 

créditos de “XERIFE” no custeio da organização criminosa com 

regularidade mensal,  da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Além disso, foram constatados 

também nos manuscritos 7 (sete) aportes maiores a totalizar a quantia de 

R$ 2.910.000,00 (dois milhões novecentos e dez mil reais).  

 

Igualmente, outros 2 (dois) manuscritos foram identificados 

como também sendo referentes a “XERIFE”, quais sejam os que 

utilizaram os codinomes “TEX WILLER” e “SILVER”  (fl .  30). Tais 

manuscritos representaram mais três aportes de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais) cad a, alcançando a quantia de R$ 

1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta reais).  

 

No total , sob essas alcunhas, foram identificados 35 (trinta e 

cinco) aportes de propina, totalizando a quantia de R$ 16.260.000,00 

(dezesseis milhões duzentos e sessenta mil reais), angariada por meio 

dos contratos fraudados por SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO e 

rateada entre estes e os demais integrantes da organização criminosa,  

entre eles SÉRGIO CABRAL, no período de 10/2013 a 08/2014.  

 

Conforme a PLANILHA 04 do Relatório de Análise da 

Polícia Federal (fls. 385) foram identificados os anos das datas de alguns 

créditos em nome da “XERIFE”, quais sejam: 21/11/2013 –  R$ 

450.000,00; 16/01/2014 –  R$ 450.000,00; 20/02/2014 –  R$ 450.000,00;  

21/05/2014 –  R$ 450.000,00 e 22/08/2014 –  R$ 400.000,00.  
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Ou seja, no total da contabilidade paralela apreendida com o 

operador LUIZ CARLOS BEZERRA, apurou-se que MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, aportaram entre outubro de 2013 a agosto de 

2014, ao menos R$ 16.260.000,00 de propina em espécie a  favor da 

organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, em razão dos 

contratos fraudados por SÉRGIO CÔRTES e CESAR ROMERO na 

Secretaria de Saúde e Defesa Civil.  

 

No interrogatório que prestou nos autos do processo nº 

0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação  Calicute), LUIZ CARLOS 

BEZERRA admitiu que nas suas anotações da contabilidade paralela da 

propina organização criminosa, o codinome “XERIFE” se referia a  

pagamentos feitos pelos acusados MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA à organização criminosa chefiada p elo ex-governador 

SÉRGIO CABRAL.  

 

Questionado em Juízo sobre esses fatos, LUIZ CARLOS 

BEZERRA detalhou as ocasiões em que esteve na sede da empresa 

OSCAR ISKIN E CIA LTDA para fazer a entrega ou recebimento de 

valores com VIVALDO FILHO, previamente ajusta dos com GUSTAVO 

ESTELLITA, sob as ordens de CARLOS MIRANDA, conforme trecho de 

seu depoimento transcrito a seguir:  

 

“Foi algumas vezes na empresa do ISKIN receber,  

valores que foi dado uma ordem, o CARLOS 

MIRANDA, sempre ele, e já era determinado para ser 

entregue a A, B, C lugar e em algumas situações o 

' ' f iel ' '  que era o VIVALDO que trabalhava para os 

irmãos CHEBAR, não sabia, e tão pouco sabia que o 

dinheiro que recebia era fruto de acordo de propina 

ou qualquer coisa dessa natureza, que nunca 
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participou de acordo. Que era conhecido como 

' 'Xerife' '  era o Gustavo, depois que foi saber que era 

sócio.  Que um e-mail na denúncia, porque, o que 

acontece,  isso foi uma anotação que foi  salva para o 

e-mail , para lembrar que era o apontamento que 

havia sido combinado, xerife seria o GUSTAVO.  

 

(.. . ) 

 

Que CARLOS informava, dia e horário, já sabia onde 

era, porque na primeira vez acha que ele o levou e 

partir disso so informava. Que já encontrou com o 

VIVALDO na ISKIN quando em algumas situações o 

CARLOS mandava lugar na rua e entregava. Não 

chegou a conhecer o MIGUEL ISKIN pessoalmente,  

tratava com o GUSTAVO.”  

 

Confirmou ainda que recolhia o dinheiro para o ex-

governador SERGIO CABRAL, para quem trabalhava, sob as ordens 

diretas de CARLOS MIRANDA.  

 

Já o corréu CARLOS MIRANDA admitiu os fatos narrados 

acima, ratificando, ainda, a informação prestada por LUIZ CARLOS 

BEZERRA de que o apelido “XERIFE” pertenceria a GUSTAVO 

ESTELLITA, sócio e operador financeiro de MIGUEL ISKIN.  Veja-se:  

 

“(...) Que os valores da empresa do MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, o título desses valores eram de 

propina de compras de equipamentos na área de saúde, 

que foi informado pelo SÉRGIO CABRAL que o SÉRGIO 

CÔRTES, Secretário de Saúde, iria organizar algumas 
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compras, e dessas compras existiram o pagamento de 

propina, não sabe precisar como era o processo de 

sobrepreço, não participava de negociações, só era 

informado que existia um valor a ser recolhido e 

organizava o recolhimento desses valores, que não era 

contribuição para campanha política, eventualmente 

alguns valores foram gastos em campanhas mas não era 

contribuição para campanhas. Que não sabe precisar se 

o SÉRGIO CABRAL conhecia os detalhes de como seria 

feito, que na organização criminosa a função era 

coordenar esse fluxo, que regularmente tinha encontros 

com o SÉRGIO CABRAL para mostrar a situação, 

normalmente semanais ou quinzenais. Que o dinheiro 

que o VIVALDO recolhia, além do BEZERRA, era 

pagamento de propina. (...) Que Xerife era GUSTAVO 

ESTELLITA, quando conheceu tratava como 

GUSTAVO, a partir do momento que passaram a usar 

wickr, o login dele era xerife, ai depois que veio saber 

que tinha uma empresa SHERIFF, que esses apelidos 

(Texwiller, Luckyluke, Silverstar) eram dados pelo 

BEZERRA para fazer menção a Xerife. Que dentro 

desses três milhões que MIGUEL ISKIN e suas empresas 

deram, que não eram empresários investindo em 

candidato, era propina. (...) Que fazia esse controle junto 

com o CESAR ROMERO, de acordo com o recebimento, 

o que se tratava de serviço via o resultado e dividia, 

várias as vezes foi na casa dele e no escritório no centro 

da cidade para fazer os acertos de conta, e no caso dos 

equipamentos o acerto era direto com o GUSTAVO. Que 

esses pagamentos da secretaria da saúde, que não tinha 

outro modo de pagamento. (...) Que os pagamentos de 
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propina da secretaria de saúde se iniciaram em 2007, 

logo assim que ele tomou posse, a partir de junho, que 

fazia esse recolhimento dos valores, na sede da 

FACILITY no RIO COMPRIDO, e na OSCAR ISKIN 

com GUSTAVO também no RIO COMPRIDO, debaixo 

do viaduto do PAULO DE FRONTIN, em 2007 a 

OSCAR SKIN funcionava nesse lugar, que o valor de 

5% das contratações variava o valor, porque quando 

começou o governo essas compras começaram, então o 

rendimento dessas compras começaram a aparecer a 

longo do tempo, 2008/2009, e não eram regulares, 

dependiam do efetivo pagamento, a periodicidade 

genericamente próximo de 3 em 3 meses, não tinha 

regularidade, que o dinheiro recolhido entregava ao 

RENATO CHEBAR para custodiar o dinheiro, 

normalmente entregava para o fiel (VIVALDO) que ia 

comigo ou marcava encontro com ele deixando o 

dinheiro diretamente com ele. Que o recolhimento dos 

valores com o tempo mudou o local, a partir de 2011, o 

GUSTAVO montou um escritório no prédio onde eu 

também tinha escritório, o escritório dele era no 

primeiro andar e o meu no quarto, a partir de 2011 o 

BEZERRA também começou a trabalhar comigo e 

coloquei ele como contato para recolher dinheiro com o 

GUSTAVO, então BEZERRA ia ao meu escritório, descia 

no primeiro andar pegava o dinheiro e voltava, e logo 

depois disso o dinheiro também passou a ser recolhido 

no HUMAITÁ, na Macedo Sobrinho, que a partir do final 

de 2010 e início de 2011 surgiram rumores de que havia 

meu envolvimento na operação castelo de areia, por 

orientação do SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS 
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pediram que eu passasse a me expor menos a esse tipo de 

coisa, evitar andar com dinheiro e encontrar as pessoas 

para recolher dinheiro, por isso o BEZERRA começou a 

trabalhar comigo, mas eu que controlava tudo, a pessoa 

que ia buscar era o BEZERRA. Que BEZERRA atuou a 

partir de 2011 até 2014, de 2007 a 2011 era o próprio 

que recolhia os valores, o valor total recolhido 

aproximadamente é difícil precisar mas algo em torno do 

valor da denúncia (16 milhões de reais) ou um pouco 

mais. (...) Como GUSTAVO não era da secretaria, não 

tinha facilidade para entregar isso, quando CESAR 

ROMERO sai da secretaria de saúde passou a receber 

com o GUSTAVO, nunca recebeu de MIGUEL ISKIN, era 

sempre GUSTAVO ou CESAR ROMERO. Que no começo 

do governo o SÉRGIO CABRAL o orientou a procurar o 

SÉRGIO CÔRTES, que apresentou as duas pessoas de 

confiança que deveria tratar as questões de dinheiro, o 

CESAR ROMERO e o GUSTAVO, o MIGUEL não 

conhecia, só esteve com MIGUEL duas vezes. (...) Era 

operador financeiro, tratava da contabilidade, pegava o 

recurso e entregava CHEBAR e ele mandava para fora, 

só pegava o dinheiro e entregava fazendo o controle da 

parte financeira e gerencial. (...) Que quem o informara 

que era propina, que no início do governo, o SÉRGIO 

CABRAL e WILSON CARLOS o chamaram e falaram que 

tinha um acordo com a Secretaria de Saúde, que vai ser 

apresentado a pessoa de confiança da secretaria e vai 

tratar de recolhimento com essa pessoa, que nunca tratou 

disso expressamente e formalmente como SÉRGIO 

CÔRTES, que foi apresentado pelo próprio ao CESAR 

ROMERO como o homem de confiança dele, tratava com 
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o CÉSAR como se tivesse tratando com ele. (...) Que foi 

informado pelo ex-governador que deveria procurar a 

pessoa indicada pelo secretário SÉRGIO CÔRTES para 

recolher valores relativos à compra de equipamentos, na 

época o GUSTAVO me apresentava o resultado das 

compras, ''comprou esse equipamento, deu tanto, 

percentual tal, isso aqui é seu'', que o esquema foi dado 

pelo próprio ex-governador.” 

 

Posteriormente, com o deferimento pelo Juízo de diversas 

medidas cautelares,  dentre elas a quebra telemática do acusado LUIZ 

CARLOS BEZERRA, foram identificadas diversas mensagens em sua 

caixa postal , na qual constava um e-mail que mencionava um encontro 

com pessoa de codinome “XERIFE” na “MACEDO”, havendo outros com 

a mesma marcação. Essa expressão seria uma clara referência à sede da 

empresa de MIGUEL ISKIN, OSCAR ISKIN & CIA LTDA, localizada na 

Rua Macedo Sobrinho, nº 65, Humaitá,  Rio de Janeiro.  

 

Ainda conforme apurado nos autos, o logradouro localizado 

na Rua Macedo Sobrinho, nº 65, Humaitá, mencionado nos depoimentos 

e interrogatórios, constaria expressamente no extrato da JUCERJA como 

pertencente a empresa OSCAR ISKIN & CIA LTDA., conforme 

demonstram as fls . 190/191.  

 

Esta informação foi confirmada  pelos depoimentos de 

RENATO CHEBAR e seus funcionários VIVALDO FILHO e ANTONIO 

LUCENA que, ao recapitularem os locais de entrega e recebimento da 

propina, indicados pelo operador financeiro CARLOS MIRANDA, 

sempre sob as  ordens do ex-governador SÉRGIO CABRAL, identificaram 

o endereço empresarial como pertencente a empresa OSCAR ISKIN E 

CIA LTDA. 
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Em Juízo, RENATO CHEBAR mais uma vez narrou os 

serviços que prestava ao ex -governador SÉRGIO CABRAL, para quem 

administrava os valores recebidos de forma ilícita pela organização 

criminosa, seja no Brasil, seja no exterior. Ainda conforme apurado, era 

o doleiro quem disponibilizava funcionários de sua confiança para 

entregar e receber o dinheiro em espécie recebido por SÉRGIO 

CABRAL, oriundos dos mais diversos “acordos” que ele mantinha ,  

dentre eles os firmados com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro .  

 

“MPF: No período ai de 2007 e anos seguintes,  qual 

era a atividade do senhor?  

RENATO CHEBAR: eu sou economista, na época eu 

trabalhava com mercado financeiro, trabalhava com 

mercado de dólar, basicamente isso.  

MPF: Nessa atividade o senhor prestava serviços ao 

senhor SÉRGIO CABRAL? 

RENATO CHEBAR: Prestava.  

MPF: Que tipo de serviço?  

RENATO CHEBAR: Administrava o dinheiro dele no 

exterior. Administrava, recebia em reais e 

transformava em dólar, e mandava para o exterior,  

tomava conta das contas, das aplicações,  do dinheiro 

dele lá fora...toda a administração. Aqui no Brasil,  

eu recebia os reais que chegavam a  mim, 

transformava em dólar, via dólar cabo, e transferia 

para o estrangeiro nas constas que eu administrava.  

 MPF: No recebimento desses reais, o senhor sabe 

indicar se houve o recebimento de valores em 

espécie dos réus que se referem a ação penal de 
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hoje? Senhor MIGUEL ISKIN, senhor GUSTAVO 

ESTELLITA etc.  

RENATO CHEBAR: O que acontece, vou repetir de 

novo...o CARLOS MIRANDA entrava em contato 

comigo e me dava os endereços: “segunda feira vai 

em tal lugar, tem tanto para buscar” .  Agora do que 

se tratava, eu descobri depois pelo que saiu no 

jornal depois...ele me dava o endereço: vai na praia 

de Botafogo, vai na Macedo Sobrinho, vai não sei  

aonde e ai eu delegava meu funcionário para ir lá a 

tal hora e trazer “x” .  

MPF: o senhor citou a Macedo Sobrinho...o senhor 

se recorda do endereço especif icamente?  

RENATO CHEBAR: É porque o assunto é Fatura 

Exposta, eu já tenho noção do que se trata. Eu acho 

que é Macedo Sobrinho, número 28.  

MPF: O senhor tem anotações?  

RENATO CHEBAR: Meu funcionário guardava e fez 

uma ronda para lembrar dos endereços, e ele 

lembrou desse endereço, pois eu não guardava. Era 

“vai lá buscar”, aí eu buscava, tudo certo, eu 

triturava e virava lixo.  O nome da empresa eu nunca 

tomei conhecimento, depois que eu descobri.  

(.. . )  

RENATO CHEBAR: A periodicidade e montantes eu 

não lembro, mas foi buscar algumas vezes. Ai 

buscava o dinheiro, o meu funcionário trazia para 

mim, sempre o Vivaldo, o outro era uma coisa bem 

menor, comprar lanche, ir ao banco, arrumar que era 

o Antônio Carlos. Ou ele trazia o s reais para mim, 

para eu guardar, pois eu tinha que entregar para o 
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CARLOS MIRANDA ou entregar para quem ele 

designasse ou pagar conta etc, ou já ia direto para o 

pessoal lá que e o Peter e o Vinicius para comprar o 

dólar e remeter para o exterior. MPF: O  senhor se 

recorda até quando isso aconteceu?  

RENATO CHEBAR: Alguns anos. (…)”  

 

Em depoimento prestado perante a Procuradoria da 

República no Rio de Janeiro (fls. 187/188),  devidamente corroborado em 

Juízo, VIVALDO FILHO, funcionário de RENATO CHEBAR,  confirmou 

o recolhimento e entrega de valores na empresa OSCAR ISKIN, 

localizada na Rua Macedo Sobrinho, nº 65. Confirmou, ainda, que esses 

valores eram pegos diretamente com LUIZ CARLOS BEZERRA. Veja -se:  

 

“(.. .) Que pode citar o seguinte endereço de 

recolhimento e entrega de valores: Empresa Oscar 

Iskin, Rua Macedo Sobrinho, nº 65 - pegava valores 

com CARLOS BEZERRA; Que quando recolhia 

valores nos endereços acima levava para diferentes 

locais; Que ora levava para algum dos escritórios 

espalhados pelo Rio de Janeiro de " 

TONY"/"PETER"; Que ora levava para uma sala 

vazia alugada pelos irmãos CHEBAR, localizado na 

Av. Visconde de Pirajá, nº 550, Ipanema, onde o 

dinheiro ficava custodiado (.. .)”  

 

Corroborando a informação prestada por LUIZ CARLOS 

BEZERRA, acerca do apelido “XERIFE”, apurou -se que MIGUEL SKIN 

vem a ser sócio da empresa SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 

(03.131.132/0001-40), em conjunto com seu operador financeiro 
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GUSTAVO ESTELLITA, conforme quadro societário de fls.  193/194, o 

que ajudaria a compreender a origem do seu apelido.  

 

A acusação anexou à denúncia outra mensagem de e -mail  

localizada na caixa de LUIZ CARLOS BEZERRA, em que há novamente 

menção ao codinome “XERIFE” e uma data e hora, a indicar encontro 

para recolhimento de propina (fl.  23).  

 

Para além de todo o apurado, trago o depoimento do 

colaborador CESAR ROMERO que, além de confirmar os fatos acima 

narrados, descreve como a organização criminosa chefiada por SÉRGIO 

CABRAL auferia vantagens ilícitas nos contratos firmados com a 

Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Inicialmente, o colaborador CESAR ROMERO confirmou  em 

seu interrogatório (fls. 2842/2843) ter conhecimento de que o apelido 

“XERIFE” se referia a MIGUEL SKIN.  Veja-se:  

 

“(.. .)  

JUIZ: O senhor ISKIN era conhecido como XERIFE? 

COLABORADOR: sim.  

JUIZ: Por causa da empresa dele?  

COLABORADOR: não, no inicio da delação eu não 

sabia dessa empresa dele,  mas já sabia do apelido.  

(.. .)”  

 

Ainda segundo o colaborador, o esquema de corrupção 

envolvendo a Secretaria de  Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de 

Janeiro teve início no Instituto de Trauma Ortopedia (INTO), ainda na 

gestão do então diretor do instituto e ora acusado SÉRGIO CÔRTES. 

Posteriormente,  com a posse de SÉRGIO CABRAL com governador do 
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Estado do Rio de Janeiro, em 01/01/2007, SÉRGIO CÔRTES foi 

nomeado Secretário de Saúde e o mesmo esquema de corrupção operado 

no INTO foi agora instalado na Secretaria. Veja -se:  

 

“JUIZ: Algumas perguntas serão feitas …  o MPF tem 

perguntas? 

MPF: sim, Excelência, para detalhar mais, sobre os 

pregoes internacionais, nos trouxemos na denuncia 

um exemplo da Secretaria Estadual de Saúde em 

2007, o senhor falou que esse modelo havia sido 

importado do que havia acontecido no INTO e 

idealizado por você, CÔRTES e MIGUEL ISKIN, 

então eles seguiam um padrão...  

COLABORADOR: o modus operandi da lici tação 

para se chegar ao suborno foi o mesmo utilizado no 

INTO e na secretaria...  

MPF: o senhor pode detalhar quando, 

especificamente em relação a essas clausulas 

restritivas da competição, quando começava isso, da 

especificação do produto, tinha alguma espécie ou 

orientação para que tivesse uma especificação 

detalhada do fabricante?  

COLABORADOR: normalmente, essas especificações 

vinham da Mao do MIGUEL ISKIN...  

MPF: quando o senhor diz das mãos  do MIGUEL 

ISKIN, por meio de funcionários dele?  

COLABORADOR: as vezes ele mesmo levava, ele ia  

muito no INTO...  

MPF: e o MIGUEL ISKIN tinha contato com 

fabricantes internacionais?  

COLABORADOR: sim 
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MPF: MAQUET, DRAGER, COLABORADOR: tinha, 

STRYKER 

MPF: viajava muito para o exterior e tinha esse 

know-how dos representantes...e os próprios 

representantes dessas empresas não contatavam o 

senhor, mas diretamente o senhor ISKIN? 

COLABORADOR: com certeza...  

MPF: então eles faziam uma indicação, uma 

maca...alguma coisa que só o próprio fabricante.. .  

COLABORADOR: que só determinado fabricante 

atendesse, as vezes por um detalhe mínimo ou de 

centímetros de altura, ou uma cama com balança com 

determinada capacidade, de no mínimo 153 kg, o 

outro fabricante e de no mínimo . . .”  

 

Posteriormente, o colaborador esclarece como se operava o 

esquema de propina nas licitações internacionais envolvendo a de Saúde 

e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.  Veja -se:   

 

“JUIZ: Voltando para licitação internacional …  

naquela sequencia…  dispensa de licitação, pregão 

presencial,  pregão eletrônico e licitação 

internacional…  o que tinha de ilegal nisso?  

COLABORADOR: trazia-se um pregão, mas que 

permitia a participação de empresas internacionais,  

mas a lei de licitações,  estas teriam que fazer  a 

previsão dos impostos que incidiriam sobre o produto 

nacional para competir em pé de igualdade…  vinham 

com a proposta com os impostos, cotavam um pouco 

a menos do que o valor nacional, venciam a lici tação 

naquele valor com os impostos. Esses impostos nã o 
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eram expurgados da lici tação, abria -se a carta de 

credito para a empresa, quem fazia a importação não 

era a empresa, era o INTO e o INTO e isento do 

recolhimento desses impostos, e esses impostos eram 

pagos, distribuídos pelas empresas que vendiam o 

produto como comissão lá fora para empresas do 

MIGUEL ISKIN. Se a empresa trouxesse o 

equipamento no nome dela, para liberar na Receita 

Federal, ela teria que recolher esses impostos, como 

o equipamento entrava em nome do INTO, com 

previsão no edital , não se pagava os impostos...  

JUIZ: Quer dizer, ela não recolhia os impostos …  a 

empresa vencedora internacional. ..  

COLABORADOR: não recolhia, pois não teria mesmo 

que recolher, pois quem fazia a importação era o 

próprio INTO…  o que deveria ter sido feito e a 

exclusão desses valores dos impostos antes da 

abertura da carta de credito,  após encerramento da 

licitação e nunca foi  deliberadamente...”  

 

 

Por fim, em relação à distribuição do dinheiro da propina, 

CESAR ROMERO foi categórico ao afirmar que do dinheiro arrecad ado 

5% de propina do valor do faturamento eram direcionados a SÉRGIO 

CABRAL como decorrentes da “regra do jogo” ,  2% eram destinados a 

SÉRGIO CÔRTES, 1% ao próprio CESAR ROMERO, 40% do restante 

oriundo do valor dos contratos que eram recebidos no exterior, por 

empresas ligadas a este ultimo, a titulo de “comissão”  pela intermediação 

dos negócios entre os fabricantes internacionais e os órgãos  públicos 

brasileiros, dividido entre o ex -secretário de Saúde e o empresário 

MIGUEL ISKIN. 
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Transcrevo trecho do depoimento do colaborador  CESAR 

ROMERO em juízo, para melhor compreensão do tema: 

 

“JUIZ: Continuamos falando de dinheiro conseguido 

nessas licitações internacionais, então? Esse 

dinheiro ficava lá fora? O senhor tinha uma conta em 

que se depositava o excesso,  o dinheiro toda da 

propina, da vantagem indevida? De quem era essa 

conta e como se dividia?  

COLABORADOR: quase todo, essa conta era de 

MIGUEL ISKIN, dessa conta, eles chamavam de uma 

perna dessa conta, onde ficava o meu dinheiro e do 

SÉRGIO, o restante era de MIGUEL ISKIN e eu não 

tinha acesso...a divisão da participação da 

secretaria, eu tinha 1% e SÉRGIO CÔRTES tinha 2%, 

sendo que desses importados,  eu tive dificuldade 

para explicar ao MPF, numa importação de 100, 50 

era de imposto, to aproximando, desse s 50 que era de 

imposto,  10% era da participação do governo Cabral 

que era 1% para mim, 2% para CÔRTES, 5% para o 

CABRAL, 1% para o esquema, os outros 40% que 

sobravam eram divididos 50% entre MIGUEL ISKIN 

e SÉRGIO CÔRTES.. .  

JUIZ: Quantos anos isso funcionou? Essa conta? 

COLABORADOR: essa conta começou no segundo 

semestre de 2007, até eu saí  eles me tiraram o acesso 

à conta.. .  

JUIZ: Qual foi o valor que o senhor imagina.. .  

COLABORADOR: a última vez que eu acessei havia 

16 milhões de reais. . .  
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JUIZ: Eu quero uma estimativa do quanto desse valor 

o senhor recebeu...  

COLABORADOR: 4 milhões deveriam ser meus, mais 

uns 600 mil… na última vez que eu vi o saldo, tinha 4 

e pouco meu de um total de 16, e aí 12 deveriam ser 

do SÉRGIO...”  

 

Em outro trecho de seu depoimento, assim se manifestou 

CESAR ROMERO: 

 

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

dessa vantagem ilícita era metade para o SÉRGIO 

CÔRTES e ISKIN e .. .  

COLABORADOR: 10% no estado...  

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

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

sistema ou a organização contábil… você sabe como 

se dava esse repasse de dinheiro para o SÉRGIO 

CABRAL? 

COLABORADOR: o GUSTAVO ESTELLITA que fazia 

a parte financeira do MIGUEL ISKIN fazia acertos 

periódicos com o CARLOS MIRANDA, alguns acertos 

eu acompanhava, as vezes era entrega de dinheiro, 

às vezes era contabilidade, às vezes era só uma 

compensação, pois havia dinheiro do CARLOS 

MIRANDA para vir e fazia apenas uma 

compensação… dinheiro físico era muito pouco...”  

 

Somando-se aos depoimentos e interrogatórios até aqui 

citados, o Ministério Público Federal  destaca ainda o de JONAS RIGO 

(fl . 3542/3545), relatando a presença de MIGUEL ISKIN e seus 
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funcionários no gabinete de CESAR ROMERO, exercendo indevida 

ingerência nas cartas de crédi tos dos pregoes internacionais.  

 

Em depoimento prestado perante a Procuradoria -Geral da 

República, em 26 de abril de 2017, compartilhado nos presentes autos,  

conforme Termo de Colaboração nº 34, juntado às fls. 3231/3235, 

CARLOS MIRANDA prestou informações  acerca de pagamentos de 

propina pela empresa FACILITY dos contratos que a empresa possuía na 

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, confirmando o esquema de 

propina que existia na secretaria e envolvia o então Secretário de Saúde 

SÉRGIO CÔRTES e o ex-governador SÉRGIO CABRAL. Veja-se:  

 

“(.. .) Que, no caso da Secretaria de Saúde, o valor 

era dividido com SERGIO CORTES; Que, 

inicialmente, o valor era repartido da seguinte 

forma: 30% para SERGIO CORTES e 70% para 

CABRAL; Que, no caso da área da saúde, os valo res 

pagos por ARTHUR não eram provenientes 

exclusivamente da FACILITY; Que ARTHUR recolhia 

de outros prestadores de serviço e repassava para 

CABRAL; Que, em 2010, na época que CESAR 

ROMERO saiu da Secretaria de Saúde em razão da 

escândalo que envolveu a empresa TOESA, CABRAL 

determinou um aumento no percentual devido a 

CORTES ,  devendo ficar 50% para CABRAL e 50% 

para CORTES; Que CORTES arrecadava valores de 

propina também no INTO ; Que CORTES repassava 

valores arrecadados no INTO para CABRAL; Que a 

proporção da propina arrecadada , no caso do INTO, 

era 30% CABRAL e 70% CORTES ; Que no primeiro 
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mandato o colaborador acertava os valores com 

CESAR ROMERO (. ..).”  

 

A defesa de SÉRGIO CÔRTES juntou aos autos Termo de 

Declaração às fls. 3861/3869, oportunidade em que o acusado confessou 

o recebimento no exterior de valores em torno de USD 2,5 a USD 3 

milhões de MIGUEL ISKIN em troca de favorecimentos feitos ao 

empresário, durante o período em que exerceu a Direção do INTO (entre  

2002-2006) e a Secretaria de Es tado de Saúde (entre 2007-2013). Veja-

se:  

 

“(.. .) QUE na verdade, embora tenha prestado de 

fato essa informação num depoimento passado, ao 

receber os extratos bancários da conta na Suíça 

percebeu que, na verdade, recebeu algo em torno de 

USD 2,5 a USD 3 milhões,  e que o valor de USO 5 

milhões era a posição final em sua conta, após 

operações financeiras e investimentos; QUE esse 

valor final foi restituído espontaneamente pelo 

declarante ao Juízo, antes de qualquer investigação 

apontar sua existência; QUE recebeu  esses valores 

de MIGUEL ISKIN em troca de favorecimentos feitos 

ao empresário, durante o período em que exerceu a 

Direção do INTO (entre 2002-2006) e a Secretaria de 

Estado de Saúde (entre 2007-2013) (.. .)”  

 

SÉRGIO CÔRTES confirmou ainda que recebeu por 

intermédio de GUSTAVO ESTELLlTA pagamentos que totalizaram  cerca 

de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a mando de MIGUEL ISKIN . 

Veja-se:  
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“(.. .) QUE manteve contatos com GUSTAVO 

ESTELLlTA entre 2002 e 2010; QUE entre 2002 e 

2006, recebeu por intermédio de GUSTAVO 

ESTELLlTA pagamentos que totalizaram cerca de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil  reais),  a mando de 

MIGUEL ISKIN; QUE recebia os pagamentos em 

espécie em sua residência ou em seu consultório; QUE 

entre 2007 e 2010 continuou a receber valores da 

mesma maneira, mas desta vez relacionados a atos 

praticados pelo declarante como Secretário de Saúde 

(.. .)”  

 

 

Não se pode olvidar que as declarações dos colaboradores,  

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

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

indício de autoria para fins de  recebimento da denúncia, como já decidiu 

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

Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em 

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

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

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

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

ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de  12.05.2016).  

 

O próprio acusado SERGIO CABRAL, em seu 

reinterrogatório realizado em 26/02/2019, e diante das muitas e  

irrefutáveis provas apresentadas, admite o recebimento de propina 

travestido de contribuição para campanha por meio de caixa 2 , 

corroborando todo o esquema criminoso objeto desta denúncia, deixando 

claro como funcionava a organização criminosa.  
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Em suas declarações ficou devidamente demonstrado que a 

forma de arrecadação de propina experimen tada no INTO por SÉRGIO 

CÔRTES e CÉSAR ROMERO, juntamente com MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, passou a funcionar no âmbito da Secretaria de 

Saúde e defesa Civil do Estado do  Rio de Janeiro.  

 

Em relação ao réu LUIZ CARLOS BEZERRA está provado 

que coube a ele o recebimento da propina paga por MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA, como declarado pelos  colaboradores, inclusive 

confessado por SÉRGIO CABRAL em seu reinterrogatório . São muitos 

os depoimentos colhidos em Juízo nesse sentido.  

 

Em que pese não ser funcionário público para fins penais,  

CARLOS BEZERRA responde como partícipe do crime de corrupção 

passiva praticado por  SERGIO CABRAL, na forma do artigo 29 e artigo 

30 do Código Penal.  

 

LUIZ CARLOS BEZERRA, seguindo ordens de CARLOS 

MIRANDA, atuava como operador de SÉRGIO CABRAL, controlando as 

arrecadações, fazendo entregas e batendo os valores que eram 

distribuídos na organização , conforme demonstrado em suas anotações da 

contabilidade da organização criminosa.  

 

Por conseguinte, não assiste razão à defesa q uando alega que 

os valores recebidos por LUIZ CARLOS BEZERRA seriam mero 

exaurimento da conduta típica, eis que o crime já se consumara  quando 

da prática da “solicitação”.  

 

Com relação a falta de interesse de agir do estado para a 

condenação do acusado SÉRGIO CABRAL pelo crime de corrupção , sob 
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o argumento de atingimento do grau  máximo pela continuidade delit iva,  

não assiste razão à defesa.  

 

Com efeito, ainda que fosse possível reconhecer a  ocorrência 

da continência, conexão ou continuidade delit iva entre o presente feito e 

as demais ações penais a que responde o ex -governador,  esclareço que 

cabe ao Juízo das Execuções Penais, nos  termos do art. 66, III,  a, da Lei 

n. 7.210/84, reconhecer a continuidade  delit iva para fins de soma ou 

unificação das penas.  

 

Este é o teor do magistério jurisprudencial do C. Superior  

Tribunal de Justiça:  

 

“PENA L E P ROCESSUA L PENAL. HABEAS 

CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS.  

RECONHECIMENTO DA ONTINUIDADE DELITIVA. 

INVIABILIDADE DE PROCEDER-SE A TAL EXAME 

NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. ALEGADA 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS 

SENTENÇAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO.  

 

I - Nos termos do art. 82 do CPP, após ser proferida 

sentença definitiva,  a unidade dos processos só se 

dará, ulteriormente,  para o efeito de soma ou de 

unificação das penas.  

 

II -  Compete ao juízo da Execução proceder à 

unificação de penas (art. 66, inciso III, "a", da 

LEP) acaso constatada a configuração de 
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continuidade delitiva entre delitos apurados em 

processos dist intos (Precedentes desta Corte e do 

Pretório Excelso). Inviável tal exame na via eleita 

por demandar aprofundado exame de material  

fático-probatório.  

 

III - A deficiência de instrução dos autos, em razão 

da ausência das cópias das rr.  Sentenças 

condenatórias, impede o conhecimento do presente 

habeas corpus quanto à análise da dosimetria das 

penas.  'Habeas corpus não conhecido.  

 

(HC 319.282/SP, Rel.  Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 

29/03/2016 –  sem grifo no original). ”  

 

Desta forma, descarto a alegação de falta de interesse  

Processual sustentada pela defesa de SÉRGIO CABRAL.  

 

Por conseguinte, comprovados está que entre 01/01/2007 a 

28/12/2014, por pelo menos 35 vezes, SERGIO CABRAL, em unidade de 

desígnios com os corréus SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, 

CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA, de forma livre, consciente e 

em razão do cargo  público ocupados pelos três primeiros denunciados, 

solicitaram, aceitaram promessa  e receberam vantagem indevida em 

razão do exercício da chefia do Poder Executivo e da Secretaria de 

Saúde, ofertados por ação dos sócios  administradores das empresas  

OSCAR ISKIN E CIA LTDA. E SHERIFF  SERVICOS E 

PARTICIPACOES. 

 

JFRJ
Fls 4611

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

141 

Por sua vez, MIGUEL ISKIN e  GUSTAVO ESTELLITA, 

sócios administradores das empresas OSCAR ISKIN  E CIA LTDA. E 

SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOES, de modo consciente e 

voluntario ofereceram e pagaram vantagem indevida a governador de 

Estado e a Secretario de Saúde, além de outros agentes públicos para 

determina-los a pratica  de atos de oficio em benefício de suas empresas e 

outras concertadas com os  mesmos.  

 

Por conseguinte, a condenação dos corréus pelos delitos 

aqui tratados é medida que se impõe .  

 

 

II.1.4.4 - PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

(FATO 3: SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA 

 

A acusação imputa aos acusados SÉRGIO CÔRTES, CESAR 

ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA o delito de Pertinência a 

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 - FATO 3, nos 

seguintes termos: 

 

Narra o Ministério Público Federal que a presente denúncia engloba 

parte da atividade da ORCRIM liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL, 

responsável pela prática de atos de corrupção envolvendo a aquisição de produtos 

médicos e hospitalares pela SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com a finalidade de fraudar as licitações, nos 

seguintes termos: 

 

“Pelo menos entre 01/01/20078 e 17/11/20169, SÉRGIO 

CÔRTES, CESAR ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO 

ESTELLITA, além de outras pessoas (ou já denunciadas por 
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integrarem a mesma organização criminosa, ou ainda a 

serem processadas), de modo consciente, voluntário, estável 

e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, 

financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização 

criminosa que tinha por finalidade a prática de, entre outros 

crimes, crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às 

licitações e cartel em detrimento do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, bem como a lavagem dos recursos financeiros 

auferidos desses crimes.” 

 

Pois bem, entre os anos de 2007 e 2014 os integrantes da organização 

praticaram um sem-número de crimes para a consecução do objetivo criminoso da 

organização, tendo sido determinante para tanto o envolvimento de pessoas do 

relacionamento da cúpula do Governo. Aqui a qualidade de funcionários públicos 

torna-se fator determinante, já que se encontram diretamente envolvidos na gestão 

do dinheiro público. 

 

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

seguinte forma: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 

ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 

de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 

sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.” 

 

Tem-se, pois, que para configuração de organização criminosa, é 

necessária, em síntese, a conjugação dos seguintes elementos: (i) associação de 

mais de quatro pessoas; (ii) estrutura ordenada; (iii) divisão de tarefas; (iv) intento 

de obter vantagem de qualquer natureza; (v) a prática de infrações penais máximas 

cuja pena seja maior que quatro anos ou de caráter transnacional. 
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A instrução processual comprovou que SERGIO CABRAL associou-

se, de forma estável e permanente, a SÉRGIO CÔRTES, CESAR ROMERO, 

MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA, com o objetivo de obter vantagem 

indevida em detrimento da Administração Pública, mediante a prática, entre outros, 

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

do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recursos financeiros 

auferidos desses crimes, cujas penas máximas são superiores a 4 anos. 

 

A ORCRIM era estruturada do seguinte modo e a com a seguinte 

divisão de tarefas:  

 

1. MIGUEL SKIN integrava o núcleo econômico da organização. 

Era responsável por organizar o cartel de fornecedores de equipamentos médicos no 

exterior formado para direcionar o vencedor dos certames da Secretaria de Saúde e 

beneficiar o esquema criminoso. Detinha o comando das licitações mesmo sem a 

participação formal de empresas em seu nome, além de ser o principal beneficiário 

dos recursos pagos pelos órgãos públicos no exterior. Dono das empresas OSCAR 

ISKIN E CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, detinha o 

domínio do fato quanto aos valores e a forma de pagamento da “mesada” aos 

agentes públicos envolvidos. O procedimento de cooperação jurídica internacional 

entre Brasil e França, no âmbito das investigações que culminaram com a Operação 

Unfair Play (autos nº 0196181-09.2017.4.02.5101), compartilhado com os presentes 

autos, revelou vínculos estreitos entre os empresários MIGUEL ISKIN e 

GUSTAVO ESTELLITA e o empresário ARTHUR SOARES, também conhecido 

como “Rei Arthur”, considerado o principal empresário contratado pelo Estado do 

Rio de Janeiro no setor de serviços durante os mandatos de SÉRGIO CABRAL 

como Governador (2007-2014). 

 

2. GUSTAVO ESTELLITA, assim como MIGUEL SKIN, integrava 

o núcleo econômico da organização. Além de sócio com MIGUEL ISKIN nas 

empresas OSCAR ISKIN E CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E 
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PARTICIPAÇÕES, era responsável pela operacionalização da entrega mensal das 

propinas a CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA. Nas anotações de 

contabilidade apreendidas na residência de CARLO BEZERRA, GUSTAVO 

ESTELLITA era identificado com o apelido de “SHERIFE”, “TEX WILLER”, 

“SILVER STAR' e 'LUCKY LUCKY'. 

 

 

3. SÉRGIO CÔRTES, foi nomeado Secretário de Saúde por 

SÉRGIO CABRAL, quando este assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro 

em 1º de janeiro de 2007. Integrava o núcleo administrativo da organização 

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

facilidades para a compra de produtos hospitalares pelas empresas de MIGUEL 

ISKIN ou concertadas com o mesmo, em esquema que ambos “importaram” do 

INTO. Possuía estreita relação com o acusado MIGUEL SKIN, conforme ficou 

demonstrado no Relatório Final do INQUÉRITO POLICIAL Nº 0037/2017-11-

SR/PF/RJ, em que constam algumas das anotações do calendário do telefone de 

MIGUEL ISKIN”30, que incluem inclusive HUDSON BRAGA, já denunciado por 

pertencer à mesma ORCRIM e que ficou conhecido por ter instituído a “taxa de 

oxigênio” na Secretaria de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

4. CESAR ROMERO, assim como SÉRGIO CÔRTES, integra o 

núcleo administrativo da organização criminosa. Subsecretário de Saúde de 

SÉRGIO CÔRTES agia diretamente autorizando as fraudes às licitações e as 

facilidades para a compra de produtos hospitalares pelas empresas de MIGUEL 

ISKIN ou concertadas com o mesmo, em esquema que ambos “importaram” do 

INTO. 

 

Conforme ficou demonstrado, as propinas arrecadadas dos 

empresários MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA abasteciam toda a cadeia 

de membros e beneficiários da ORCRIM do ex-governador SÉRGIO CABRAL, 

conforme ficou demonstrado no Relatório da Polícia Federal, que analisou a 

contabilidade paralela apreendida com CARLOS BEZERRA. Naquela 
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oportunidade, apurou-se que dos R$ 450 mil arrecadados de mesada do “XERIFE”, 

R$ 400 mil foram destinados a ADRIANA ANCELMO, esposa de SÉRGIO 

CABRAL e já denunciada por pertinência a organização criminosa nos autos da 

ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101. 

 

Portanto, agindo dolosamente SÉRGIO CÔRTES, CESAR 

ROMERO, MIGUEL ISKIN e GUSTAVO ESTELLITA se associaram em uma 

organização estável e permanente desde 01/01/2007 até 17/11/2016, e por não 

terem cessado as condutas antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013 

incorreram na prática do delito tipificado no artigo 2º, §4º II da Lei nº 

12.850/2013 (pertinência à organização criminosa). 

 

 

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 e ativa e organização criminosa perpetrados pelos acusados. 

 

Finda a instrução não foi formulada ou apresentada nenhuma tese 

defensiva capaz de afastar a justa causa, uma vez que a atividade probatória foi 

plenamente capaz de corroborar os elementos de convicção existentes. 

 

Por fim, não se verificam, no caso sob exame, excludentes de ilicitude 

(legítima defesa, estado de 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. 
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III. DISPOSITIVO 

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos 

acima, para: 

 

1) CONDENAR o réu SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL 

DOS SANTOS FILHO à pena total de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) 

meses de reclusão e 441 (quatrocentos e quarenta e um) dias -multa, 

ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último 

delito, pelo crime previsto no artigo 317 c/c ar t.  327, §2º, todos do 

Código Penal, na forma descrita abaixo;  

 

2) CONDENAR o réu LUIZ CARLOS BEZERRA à pena 

total de 4 (quatro) anos e 1  (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias  de 

reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) 

salário mínimo vigente à época do último delito , pelo crime previsto 

no artigo 317 c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, na forma 

descrita abaixo;  

 

3) CONDENAR o réu SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 

à pena total de 15 (quinze) anos de reclusão e 141 (cento e quarenta 

e um) dias-multa, ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente 

à época do último delito , pelos crimes previstos no artigo 317 c/c art.  

327, §2º, todos do Código Penal, e  no artigo 2º, § 4º, II,  da Lei 

12.850/2013, na forma descrita abaixo;  

 

4) CONDENAR o réu CESAR ROMERO VIANNA 

JUNIOR à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão e 171 (cento e 

setenta e um) dias multa , ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo 

vigente à época do último delito , pelo crime previsto no artigo 317 c/c 

art.  327, §2º, todos do Código Penal  e pelo crime previsto no artigo 
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2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma descrita abaixo;  

 

5) CONDENAR o réu MIGUEL ISKIN à pena total de 22 

(vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 482 (quatrocentos e  

oitenta e dois) dias multa , ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo 

vigente à época do último delito , pelo crime previsto no artigo 333 do 

Código Penal  e pelo crime previsto no artigo 2º, § 4º, II,  da Lei 

12.850/2013, na forma descrita abaixo;  

 

6) CONDENAR o réu GUSTAVO ESTELLITA 

CAVALCANTI PESSOA à pena total 19 (dezenove) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias multa , ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último 

delito, pelo crime previsto  no artigo 333 do Código Penal e pelo crime 

previsto no artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 , na forma descrita 

abaixo;  

 

Passo, em seguida, a dosar as reprimendas dos condenados 

pelos delitos acima aferidos positivamente, separadamente, para maior 

clareza, em conformidade com o critério trif ásico esposado pelo art. 

68 do CP. 

 

1) SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO  

 

a. Pelo crime de corrupção passiva  (art. 317 c/c art. 

327, §2º, na forma do Art. 71 todos  do CP, por 35 (trinta e cinco 

vezes): solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagem 

indevida em razão do exercício da chefia do Poder  Executivo e da 

Secretaria de Saúde, ofertados por ação dos sócios  administradores 
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das empresas OSCAR ISKIN E CIA LTDA. E SHERIFF SERVICOS E 

PARTICIPAÇÕES, especificado no Conjunto de Fatos 1.  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, para o crime de corrupção passiva (artigo 317, do 

Código Penal):  

 

Principal idealizador dos esquemas ilícitos perscrutados 

nestes autos, o condenado SÉRGIO CABRAL foi o grande fiador das 

práticas corruptas imputadas. Em razão da autoridade conquistada 

pelo apoio de vários milhões de votos que lhe foram confiados, 

ofereceu vantagens em troca de dinheiro. Vendeu a empresários a 

confiança que lhe foi depositada pelos cidadãos do Estado do Rio d e 

Janeiro, razão pela qual a sua culpabilidade , maior do que a de um 

corrupto qualquer, é extrema. Seus antecedentes não interferem na 

dosimetria. Ao analisar a conduta social , noto que o condenado 

SÉRGIO CABRAL, político de grande expressão nacional, foi 

deputado estadual por três legislaturas subsequentes, sempre com 

expressiva votação popular, inclusive ocupando a presidência da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ. 

Senador da República por este Estado, igualmente com expressiva 

votação (mais de 4 milhões de votos!), e apesar de tamanha 

responsabilidade social optou por agir contra a moralidade e o 

patrimônio públicos. Reputo-a como extremamente negativa. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade 

do agente. Quanto aos motivos  que levaram à prática criminosa, se se 

pensar que a corrupção é crime formal, a obtenção de dinheiro ilícito, 

em grande escala, pode não ser elementar do crime. De qualquer 

forma, nada mais repugnante do que a ambição desmedida de um 

agente público que, tendo a responsabilidade de gerir o atendimento 

das necessidades básicas de milhões de cidadãos do Estado do Rio de 
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Janeiro, opta por exigir vantagens ilícitas a empresas. Tenho -os por 

extremamente negativos. As circunstâncias  revelam-se altamente 

negativas, haja vista que as práticas delituosas se iniciaram no seu 

primeiro mandato como Governador, em 2007, e se protraíram por 

longo período de tempo, neste caso, ao menos  até o ano de 2016, ou 

seja, após a saída formal de SÉRGIO CABRAL do governo, 

alcançando valores na ordem de milhões de reais. Além disso, a 

atividade criminosa do condenado mostrou -se apta à criação de um 

ambiente propício à propagação de práticas corruptas no seio da 

administração pública, pelo mau exemplo vindo da  maior autoridade 

no âmbito do Estado. As consequências  dos crimes, por sua vez, 

apesar de não poderem ser  precisamente calculadas, foram 

extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e  para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas in stituições 

públicas estaduais, investimentos possivelmente desnecessários, 

aquisições superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por 

conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos . Eleito para dois 

mandatos consecutivos de governador do Estado do Rio de Janeiro, 

protagonizou gravíssimo episódio de traição eleitoral,  em que 

mostrou-se capaz de menosprezar a confiança em si depositada por 

milhões de pessoas. Ainda que não se possa afirmar que o 

comportamento deste condenado seja o responsável pela ex cepcional 

crise econômica vivenciada por este estado, é indubitável que os 

episódios de corrupção tratados nestes autos diminuíram 

significativamente a legitimidade das autoridades estaduais na busca 

para a solução da crise atual. Finalmente, o comportamen to dos 

lesados, União e Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta 

dosimetria. Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais extremamente negativas, ao condenado 

SÉRGIO CABRAL, fixo para cada um dos crimes de corrupção 

passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena-base severamente 
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majorada, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias -multa .  

 

Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a 

circunstância agravante prevista no art.  62, I do Código Penal, já que 

ficou caracterizado que este acusado foi o grande líder de todo do 

esquema criminoso. Portanto, aumento a pena-base em 1/6 (um 

sexto), alcançando a pena intermediária para cada um dos crimes 

descritos de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias -multa.  

 

Ainda na segunda fase do cálculo da pena, deixo de aplicar 

a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,  “d” do CP 

(confissão espontânea), tendo em vista que o acusado não “confessou” 

de forma espontânea, ocorrendo, na realidade, o reconhecimento de 

parte de sua responsabilidade em decorrência do elevado volume de 

provas em seu desfavor  carreado ao longo do processo . 

 

Deixo de aplicar ainda a redução de pena prevista no §5º 

do artigo 1º da Lei 9.613/98 , ante a ausência dos requisistos previstos 

no referido dispositivo legal.  

 

Causas de aumento e diminuição:  

 

Deixo de aplicar a causa de aumento do § 2º do artigo 327 

do Código Penal como requerido pela acusação, já que configuraria 

bis in idem , uma vez acolhido o requerimento de aplicação da 

agravante do artigo 62, I do Código Penal.  
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Não há que se falar em causas de diminuição de pena.  

 

Portanto, considerando as explicações acima, torno a pen a 

definitiva do condenado em  9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias -multa, ao 

valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último 

delito considerando a situação econômica do réu .  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da conti nuidade 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 (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade), uma só das penas para torná-las unificadas em 14 

(quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 441 (quatrocentos e 

quarenta e um) 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 def initiva, diante da ausência de 

causa de diminuição.  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de 

cumprimento da pena será́  o fechado .  

 

À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 
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sua substituição por penas restritivas de direitos (art.  44, I, do CP) ou 

a suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Condeno o apenado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art.  804 do CPP.  

 

2. LUIZ CARLOS BEZERRA 

 

a. Pelo crime de corrupção passiva  (art. 317 c/c art. 

327, §2º, na forma do Art. 71 todos  do CP, por 35 (trinta e cinco 

vezes): solicitação, aceitação de promessa e r ecebimento de vantagens 

indevidas -  Conjunto de Fatos 01 .  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado CARLOS BEZERRA sempre se apresentou 

como amigo de muitos anos do condenado Sergio Cabral .  Embora 

tivesse razões pessoais para acreditar na legitimidade dos atos 

praticados pelo então governador do Estado, tinha a exata noção da 

ilicitude de seu comportamento, que basicamente consist ia em auxiliar 

o também condenado Carlos Bezerra na administração do fluxo de 

caixa da propina que, l iteralmente, sustentava os vários membros da 

organização criminosa em questão. Sua função era de extrema 

relevância, haja vista confiança em si  depositada para movimentar 

constantemente o expressivo volume de dinheiro.  No entanto, apesar 

de seu sustento pessoal e familiar depender das operações il ícitas em 

questão, realizadas em seu próprio benefício ou em benefício de outros 

membros da organização criminosa, este apenado não parece exercer 

suas atividades ilícitas com total autonomia. Diante de  tais 

constatações, a culpabilidade  desse acusado deve ser considerada 
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elevada. A instrução revelou que os motivos  que levaram à prática 

criminosa são reprováveis na medida em que esse réu agiu imbuído de 

ambição desmedida muito embora já possuísse situaçã o econômica 

acima da média. Seus antecedentes não interferem na dosimetria, e da 

mesma forma sua conduta social. Não há relatórios psicossociais a 

autorizarem a negativação da personalidade do agente. As 

circunstâncias  em que se deram as práticas ilícitas,  além das altas 

cifras envolvidas, por vezes negociadas na sede do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro,  são perturbadoras e também revelam desprezo pelas 

instituições públicas. Além disso, a at ividade criminosa do condenado, 

atuando em harmonia com CARLOS MIRANDA e sob o comando do 

então governador do estado SÉRGIO CABRAL, mostrou -se apta à 

criação de um ambiente propício à propagação de práticas i lícitas no 

seio da administração pública, pelo mau exemplo vindo das maiores 

autoridades no âmbito do Estado. Negativas são as consequências  dos 

crimes, pois além do prejuízo monetário causado aos cofres do Estado 

do Rio de Janeiro e da União, a utilização indevida dos valores obtidos 

de repasses e financiamentos federais nos contratos em prol de obras 

no Estado do Rio de Janeiro, que foram realizadas de modo 

incompleto, frustrou os interesses da sociedade com a realização de 

importantes obras públicas. Finalmente, o comportamento dos lesados, 

União e Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta dosimetria.  

Assim, considerando 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas ao 

condenado, fixo para cada um dos crimes descritos a pena -base 

gravemente majorada, em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 40 (quarenta) dias -multa .  

 

Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, considerando o teor 

da confissao do réu nos seus interrogatorios –  tanto nesta ação penal  
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quanto no processo no 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação 

Calicute), aplico a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,  

“d” do CP (confissão espontânea), no patamar de 1/6 (um sexto),  

alcançando a pena intermediária de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias -multa .  

 

Não há que se falar em agravantes no presente caso.  

 

Causas de aumento e diminuição 

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1(um) salário mínimo vigente à época  do últ imo deli to 

considerando a situação econômica do réu, pena que torno definitiva.  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal, devem o s 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 (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade),  uma só das penas para torná -las unificadas em 4 

(quatro) anos e 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias  de reclusão e 81 

(oitenta e um) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo 

vigente à época do último deli to considerando a situação econômica do 

réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa de 

diminuição.  
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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 será́  o semiaberto .  

 

Considerando o total da pena aplicada, substituo -a na 

forma do artigo 44 do CP, por duas penas restritivas de direitos a ser 

especificadas pelo Juízo da 9ª  VFCrim.  

 

Desde já, no caso de descumprimento de pena alternativa, 

fixo o regime aberto de cumprimento da pena.  

 

Concedo ao apenado o direito de recorrer em liberdade, 

uma vez que não se encontram presentes, por ora,  os requisitos que 

autorizam nova decretação da prisão  preventiva.  

 

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art.  804 do CPP.  

 

 

3. SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 

 

a. Pelo crime de corrupção passiva  (art. 317 c/c art. 

327, §2º, na forma do Art. 71 todos  do CP, por 35 (trinta e cinco 

vezes): solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagens 

indevidas -  Conjunto de Fatos 01 .  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  
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A culpabilidade  do condenado SÉRGIO CÔRTES deve ser 

valorada de modo extremamente negativo. Isso porque, ao tempo do 

crime, SÉRGIO CÔRTES, médico ortopedista de carreira, Secret ário 

Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, mostrava-se para a população 

como “gestor implacável”  enquanto se valia da posição de poder 

alcançada para exponenciar os ganhos ilicitos d a organizaçõo 

criminosa. Ao analisar sua  conduta social ,  constato como Secretáio 

Estadual de Saúde em um dos estados com maior desigualdade 

social do pais . E, mesmo totalmente  consciente dessa realidade e 

com poderes para alterar para melhor a vida da popu lacao, optou 

por agir contra a moralidade e o  patrimônio públicos, devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não  interferem na 

dosimetria. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente. A instrução revelou que os 

motivos  que levaram à prática criminosa são reprováveis na medida em 

que esse réu agiu imbuído de ambição desmedida muito embora já 

possuísse situação econômica acima da média. Seus antecedentes não 

interferem na dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade 

do agente.  As circunstâncias  em que se deram as práticas ilíci tas, 

além das altas cifras envolvidas,  por vezes negociadas na sede do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, são perturbadoras e também 

revelam desprezo pelas insti tuições públicas. Além disso, n o caso 

concreto, restou demonstrado o pagamento ilicito da exorbitante 

quantia de R$ 16.260.000,00, o que revela a gravidade das condutas.  

As consequências  do crime, por sua vez, apesar de não poderem ser 

precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o Estado 

do Rio de Janeiro e  para a população fluminense, gerando absoluta 

descrença nas instituições públicas estaduais,  investimentos 

possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas ou 
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exageradas, desperd íicio, e, por conseguinte, grande preju ízo para os 

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados,  União e 

Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta dosimetria. Assim, 

considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais extremamente 

negativas ao condenado, fixo para o crime descrito a pena -base 

altamente majorada, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 44 (quarenta e quatro) dias-multa .  

 

Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP (confissão espontânea),  

no patamar de 1/6 (um sexto),  alcançando a pena intermediária de 6 

(seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 36 (trinta e 

seis) dias-multa .  

 

Não há que se falar na aplicação da atenuante genérica 

prevista nos artigo 65, inc. III,  "b" do Código Penal , tendo em vista 

que o condenado não procurou, por sua espontânea vontade, minorar as 

consequências do ato delitivo, pois apenas quando na iminência de uma 

provável condenação procedeu à repatriação dos valores ocultos no 

exterior, circunstância que descaracteriza o arrependimento posterior e 

a atenuante contida no art.  65, III,  b,  do CP . 

 

Não há que se falar em agravantes no presente caso . 

 

Causas de aumento e diminuição  

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) 

dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias -multa ,  ao valor unitário de 
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1(um) salário mínimo vigente à época do último deli to considerando a 

situação econômica do réu, pena que torno definitiva.  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal , devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade),  uma só das penas para torná -las unificadas em 9 

(nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) 

dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à époc a 

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 Pertinência a Organização Criminosa  -  

art. 2º,  § 4º,  II, da Lei  12.850/2013 –  FATO 03 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

A culpabilidade  do condenado SÉRGIO CÔRTES deve ser 

valorada de modo extremamente negativo. Isso porque, ao tempo do 

crime, SÉRGIO CÔRTES, médico ortopedista de carreira, Secret ário 

Estadual de Saúde e ex-Diretor do INTO, mostrava-se para a população 

como “gestor implacável”  enquanto se valia da posição de poder 

alcançada para exponenciar os ganhos ilicitos da organiza çõo 

criminosa. Ao analisar sua  conduta social ,  constato como Secretáio 
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Estadual de Saúde em um dos estados com maior desigualdade 

social do pais . E, mesmo totalmente  consciente dessa realidade e 

com poderes para alterar para melhor a vida da populacao , optou 

por agir contra a moralidade e o  patrimônio públicos, devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não  interferem na 

dosimetria. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente. A instrução revelou que os 

motivos  que levaram à prática criminosa são reprováveis na medida em 

que esse réu agiu imbuído de ambição desmedida muito embora já 

possuísse situação econômica acima da média. Seus antecedentes não 

interferem na dosimetria, e da mesma forma sua conduta social. Não há 

relatórios psicossociais a autorizarem a negativação da personalidade 

do agente.  As circunstâncias  em que se deram as práticas ilíci tas, 

além das altas cifras envolvidas,  por vezes negociadas na sede do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, são perturbadoras e também 

revelam desprezo pelas insti tuições públicas. Além disso, n o caso 

concreto, restou demonstrado o pagamento ilicito da exorbitante 

quantia de R$ 16.260.000,00, o que revela a gravidade das condutas.  

As consequências  do crime, por sua vez, apesar de não poderem ser 

precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para  o Estado 

do Rio de Janeiro e  para a população fluminense, gerando absoluta 

descrença nas instituições públicas estaduais,  investimentos 

possivelmente desnecessários, aquisições superfaturadas ou 

exageradas, desperd íicio, e, por conseguinte, grande preju ízo para os 

cofres públicos. Finalmente, o comportamento dos lesados,  União e 

Estado do Rio de Janeiro, não interferem nesta dosimetria. Assim, 

considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais extremamente 

negativas ao condenado, fixo para o crime descrito a pena-base 

altamente majorada, em 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-

multa .  
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Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, aplico a circunstância 

atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CP (confissão espontânea),  

no patamar de 1/6 (um sexto),  alcançando a pena intermediária de 5  

(cinco) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa .  

 

Não há que se falar na aplicação da atenuante genérica 

prevista nos artigo 65, inc. III,  "b" do Código Penal , tendo em vista 

que o condenado não procurou, por sua espontânea vontade, minorar as 

consequências do ato delitivo, pois apenas quando na iminência de uma 

provável condenação procedeu à repatriação de valores ocultos no 

exterior, circunstância que descaracteriza o arrependimento posterio r e 

a atenuante contida no art.  65, III,  b,  do CP . 

 

Não há que se falar em agravantes no presente caso.  

 

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 87 (oitenta e 

sete) dias-multa,  pena que torno definitiva diante da ausência de 

causa de diminuição de pena. Considerando a situa ção econômica do 

réu, fixo o valor do dia -multa em 1 (um) salário mínimo vigente à 

época do último delito.  

 

Concurso Material                                                                                      

 

Entre os crimes de corrupção passiva e de per tinência à 
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organização criminosa há concurso material  (artigo 69 do Código 

Penal), motivo pelo qual as penas somadas  chegam a 15 (quinze) anos 

de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias multa ,  ao valor  

unitário de 1  (um) salário-mínimo vigente à época do último delito, 

que reputo definitivas para SÈRGIO CÔRTES .  

 

A circunstância de haver o condenado  SÉRGIO CÔRTES 

promovido a repatriação do valor de R$ 14.293.125,89  (quatorze 

milhões,  duzentos e noventa e três mil ,  cento e vinte e cinco  reais e 

oitenta e nove centavos) e de haver, em seu reinterrogatório ,  indicado 

a participação de mais 12 (doze) personagens não citados pela 

Denúncia,  de acordo com a legislação brasileira (art . 14, da Lei 

9.807/1999), não é suficiente para, por si só, permitir a redução de  

pena.  

Note que não há informações acerca da efetividade da 

colaboração do condenado, com apresentação de provas de 

corroboração por exemplo, tampouco de que o valor espontanemante 

restituído aos cofres públicos seja próximo ao do montante 

criminosamente desviado dos cofres públicos . Vale dizer, não se pode 

concluir seguramente que o condenado apresentou elementos úteis e 

suficientes para as investigações em curso, indicou todos os agentes 

criminosos que concorreram para os crimes ou ainda que restituiu a 

totalidade ou parte expressiva dos valores ilicitamente obtidos.  

 

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de 

cumprimento da pena será́  o fechado .  
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À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas de direitos (art.  44, I, do CP) ou 

a suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta 

condenação, mantidas as medidas cautelares determinadas em superior 

instância pelos fundamentos já expostos .  

 

Condeno o apenado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art.  804 do CPP.  

 

 

4) CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR 

 

a. Pelo crime de corrupção passiva  (art. 317 c/c art. 

327, §2º, na forma do Art. 71 todos  do CP, por 35 (trinta e cinco 

vezes): solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagens 

indevidas -  Conjunto de Fatos 01 .  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR foi 

um importante articulador e beneficiário dos esquemas ilícitos 

coordenados pelo apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das 

práticas corruptas tratadas nestes autos, no âmbito de suas  

atribuições, muito embora não tenha papel de relevância como os 

demais condenados. CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, advogado 

e ex-assessor jurídico do INTO, valeu-se da posição de poder 

alcançada por SÉRGIO CORTES para  exponenciar os ganhos ilicitos 

da organização criminosa , razão pela qual a sua culpabilidade  deve 
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ser valorada negativamente. Ao analisar sua  conduta social , 

constato como Subsecretario Estadual de Saúde em um dos estados 

com maior desigualdade social do pais . E, mesmo totalmente  

consciente dessa realidade e com poderes para alterar para melhor a 

vida da populacao, optou por agir contra a moralidade e o  

patrimônio públicos, devendo ser valorada negativamente. Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da  personalidade do 

agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa gananciosa. As 

circunstâncias  em que se deram as  práticas corruptas negativas  são 

perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições  públicas. Além 

disso, a atividade criminosa do condenado, atuando em harmonia 

com o ex-secretário de saúde SÉRGIO CÔRTES, mostrou-se apta à 

criação de um ambiente propício à propagação de  práticas corruptas 

no seio da Secretaria Estadual de Saúde , pelo mau exemplo vindo 

das maiores autoridades no âmbito do Estado. Negativas são as 

consequências  dos crimes,  pois apesar de não poderem ser  

precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o 

Estado do Rio de Janeiro e  para a população fluminense, gerando 

absoluta descrença nas instituições públicas estaduais, 

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições 

superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, 

grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para o  crime descrito acima a pena-

base altamente majorada de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa .  
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Agravantes e Atenuante:  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, deixo de aplicar a 

atenuante da confissão, já  que o réu confirmou os fatos imputados 

em decorrência do acordo de colaboração  premiada, homologado 

neste Juizo nos autos no 0503012-97.2017.4.02.5101, 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 1 5. 

 

Indefiro, por conseguinte, a aplicação cumulativa da 

atenuante prevista no art. 65, III,  “d”, do Código Penal e da causa 

especial de diminuição em razão da colaboração efe tiva e 

espontânea do Acusado, conforme pleiteado pela defesa . 

 

Não há que se falar em agravantes no presente caso.  

 

Causas de aumento e diminuição  

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 7  (sete) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias -multa ,  ao valor unitário de 

1(um) salário mínimo vigente à época do último deli to considerando a 

situação econômica do réu, pena que torno definitiva.  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 
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ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias indi vidualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade), uma só das penas para torná -las unificadas em 11 

(onze) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa ,  ao valor 

unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito 

considerando a situação econômica do réu. Esta será a pena definitiva, 

diante da ausência de causa de diminuição.  

 

b.  Pelo crime de Pertinência a Organização Criminosa -  

art. 2º,  § 4º,  II, da Lei  12.850/2013 –  FATO 03 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR foi 

um importante articulador e beneficiário dos esquemas ilícitos 

coordenados pelo apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das 

práticas corruptas tratadas nestes autos, no âmbito de suas  

atribuições, muito embora não tenha papel de relevância como os 

demais condenados. CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, advogado 

e ex-assessor jurídico do INTO, valeu-se da posição de poder 

alcançada por SÉRGIO CORTES para  exponenciar os ganhos ilicitos 

da organização criminosa , razão pela qual a sua culpabilidade  deve 

ser valorada negativamente. Ao analisar sua  conduta social , 

constato como Subsecretario Estadual de Saúde em um dos estados 

com maior desigualdade social do pais . E, mesmo totalmente  

consciente dessa realidade e com poderes para alterar para melhor a 
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vida da populacao, optou por agir contra a moralidade e o  

patrimônio públicos, devendo ser valorada negativamente. Seus 

antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da  personalidade do 

agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa gananciosa. As 

circunstâncias  em que se deram as  práticas corruptas negativas  são 

perturbadoras e revelam desprezo pelas instituições  públicas. Além 

disso, a atividade criminosa do condenado, atuando em harmonia 

com o ex-secretário de saúde SÉRGIO CÔRTES, mostrou-se apta à 

criação de um ambiente propício à propagação de  práticas corruptas 

no seio da Secretaria Estadual de Saúde , pelo mau exemplo vindo 

das maiores autoridades no âmbito do Estado. Negativas são as 

consequências  dos crimes,  pois apesar de não poderem ser 

precisamente calculadas, foram extremamente nefastas para o 

Estado do Rio de Janeiro e  para a população fluminense, gerando 

absoluta descrença nas instituições públicas estaduais, 

investimentos possivelmente desnecessários, aquisições 

superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por conseguinte, 

grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de  Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias  judiciais, fixo para o crime descrito acima a pena-

base altamente majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) 

dias-multa .  

 

 

Atenuantes e agravantes  
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Na segunda fase do cálculo da pena, deixo de aplicar a 

atenuante da confissão, já  que o réu confirmou os fatos imputados 

em decorrência do acordo de colaboração  premiada, homologado 

neste Juizo nos autos no 0503012-97.2017.4.02.5101, no qual, 

inclusive, se compromete “a falar a verdade incondicionalmente, em  

todas as investigações criminais, cíveis, a dministrativas, 

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 1 5. 

 

Indefiro, por conseguinte, a aplicação cumulativa da 

atenuante prevista no art. 65, III,  “d”, do Código Penal e da causa 

especial de diminuição em razão da colaboração efetiva e  

espontânea do Acusado, conforme pleiteado pela defesa . 

 

Não há que se falar em agravantes no presente caso.  

 

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 7 (sete) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa,  

pena 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 deli to.  

 

Concurso Material  

 

Entre os crimes de corrupção passiva e de pertinência à 

organização criminosa há concurso material  (artigo 69 do Código 
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Penal), motivo pelo qual as penas somadas  chegam a 18 (dezoito) anos 

de reclusão e 171 (cento e setenta e um) dias multa ,  ao valor unitário 

de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do último delito, que reputo 

definit ivas para CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR .  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de 

cumpr imento da pena será́  o fechado .  

 

CONSEQUÊNCIAS DA COLABORAÇÃO DE CESAR 

ROMERO VIANNA JUNIOR  

 

Tendo em vista a notícia da prisão preventiva do colaborador 

CESAR ROMERO, ocorrida em 17 de janeiro de 2020, conforme 

informado pelo corréu SÉRGIO CABRAL às fls.  4463/4464, suspendo a 

eficácia do acordo de colaboração entabulado nos autos 0503012 -

97.2017.4.02.5101, até que sobrevenha eventual decisão sobre a 

manutenção ou rescisão do referido acordo.  

 

 

 

 

5) MIGUEL ISKIN 

 

a.  Pelo crime de Corrupção Ativa -  artigo 333, do 

Código Penal, por 35 (trinta e cinco) vezes  - Conjunto de Fatos 02 

(solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagens 

indevidas).  
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Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado MIGUEL SKIN foi um importante 

articulador e beneficiário dos esquemas ilícitos coordenados pelo 

apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das práticas corruptas 

tratadas nestes autos, no âmbito de suas  atribuições, muito embora 

não tenha papel de relevância como os demais condenados. 

MIGUEL ISKIN era um dos principais empresários da área da 

saúde, com atuação de longa data, ao menos desde a decada de 90, e 

com absoluto domínio sobre o mercado de proteses e equipamentos 

médicos no Estado do Rio de Janeiro,  incluindo o INTO, maior 

hospital de ortopedia do pais. Trata -se de empresário experiente,  

tendo absoluto poder de discernimento quanto a ilicitude das 

condutas de corrupcao ativa  que praticou em beneficio do entao 

Governador SÉRGIO CABRAL e dos agentes  publicos SÉRGIO 

CORTES e CESAR ROMERO, respectivamente Secretario e  

Subsecretario de Saude, razão pela qual a sua culpabilidade  deve 

ser valorada negativamente. Ao analisar sua  conduta social , 

constato que o contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de 

apreco por regras éticas e morais por parte do réu. Ademais, este 

possui excelente qualificação, possuindo discernimento bem acima 

do cidadão médio. Tinha plenas condições de perceber a gravidade 

de suas condutas, assim como recusar o seu envolvimento em tais 

práticas ilicitas. Nao obstante, usou sua formação e conhecimento 

para produzir males sociais . devendo ser valorada negativamente. 

Seus antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da  personalidade do 

agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa gananciosa , cuja ânsia 

pela obtenção de dinheiro o faz desprezar o dano social causado não 
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apenas a alguns, mas a centenas de milhares de pessoas carentes dos 

serviços públicos de saúde. As circunstâncias  dos crimes também 

se revelam bastante negativas, seja pelo dano que causa à população 

mais carente, que demanda pela prestação dos serviços de saúde 

pública, em razão dos altos valores oferecidos e pagos em espécie a 

funcionários públicos dos mais  altos escalões, da ordem de R$ 

16.260.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta mil  reais). 

Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao longo do 

tempo, o réu fez uso de interpostas pessoas juridicas, tanto no 

Brasil como no exterior, de modo a mascarar o seu  domínio sob o 

mercado da saúde pública do Estado e dificultar a identifica ção dos 

pagamentos il ícitos. Negativas são as consequências  dos crimes,  

pois apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram 

extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e  para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais, investimentos possivelmente desnecess ários, 

aquisições superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por 

conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de  Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para cada um dos crimes de 

corrupção passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena -base 

severamente majorada, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias -multa .  

 

Agravantes e Atenuante:  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a 

circunstância agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, uma 

JFRJ
Fls 4641

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77234432-558-0-4472-185-157680 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

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 

 
 

171 

vez que MIGUEL ISKIN detinha posição de comando e ascendência 

sobre diversos outros integrantes do n úcleo privado da organização 

criminosa, incluindo GUSTAVO ESTELLITA, seu s ócio, braço direito 

e operador financeiro. Portanto, aumento a pena-base em 1/6 (um 

sexto), alcançando a pena intermediária para o crime descrito de 9 

(nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 294 

(duzentos e noventa e quatro) dias -multa.  

 

Não há que se falar em atenuantes no presente caso.  

 

Causas de aumento e diminuição  

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias -

multa ,  ao valor unitário de 1(um) salário mínimo vigente à época do 

último delito considerando a situação econômica do réu, pena que 

torno definit iva.  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade), uma só das penas para torná -las unificadas em 14 

(quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 360 (trezentos e 

sessenta) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo 
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vigente à época do último deli to considerando a situação econômica do 

réu. Esta será a pena definitiva, diante da ausência de causa de 

diminuição.  

 

b.  Pelo crime de Pertinência a Organização Criminosa  -  

art. 2º,  § 4º,  II, da Lei  12.850/2013 –  FATO 03 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado MIGUEL SKIN foi um importante  

articulador e beneficiário dos esquemas ilícitos coordenados pelo 

apenado SERGIO CABRAL, grande fiador das práticas corruptas 

tratadas nestes autos, no âmbito de suas  atribuições, muito embora 

não tenha papel de relevância como os demais condenados. 

MIGUEL ISKIN era um dos principais empresários da área da 

saúde, com atuação de longa data, ao menos desde a decada de 90, e 

com absoluto domínio sobre o mercado de proteses e equipamentos 

médicos no Estado do Rio de Janeiro,  incluindo o INTO, maior 

hospital de ortopedia do pais. Trata -se de empresário experiente,  

tendo absoluto poder de discernimento quanto  a ilicitude das 

condutas de corrupcao ativa  que praticou em beneficio do entao 

Governador SÉRGIO CABRAL e dos agentes  publicos SÉRGIO 

CORTES e CESAR ROMERO, respectivamente Secretario e  

Subsecretario de Saude, razão pela qual a sua culpabilidade  deve 

ser valorada negativamente. Ao analisar sua  conduta social , 

constato que o contexto dos fatos aponta para a absoluta falta de 

apreco por regras éticas e morais por parte do réu. Ademais, este 

possui excelente qualificação, possuindo discernimento bem acima 

do cidadão médio. Tinha plenas condições de perceber a gravidade 

de suas condutas, assim como recusar o seu envolvimento em tais 
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práticas ilicitas. Nao obstante, usou sua forma ção e conhecimento 

para produzir males sociais . devendo ser valorada negativamente.  

Seus antecedentes não interferem na dosimetria. Não há relatórios 

psicossociais a autorizarem a negativação da  personalidade do 

agente. Os motivos  que levaram à prática criminosa são 

reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa gananciosa. As 

circunstâncias  dos crimes também se revelam bastante negativas, 

em razão dos altos valores oferecidos e pagos em espécie a 

funcionários públicos dos mais  altos escalões, da ordem de R$ 

16.260.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta mil  reais). 

Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao longo do 

tempo, o réu fez uso de interpostas pessoas juridicas, tanto no 

Brasil como no exterior, de modo a mascarar o seu  domínio sob o 

mercado da saúde pública do Estado e dificultar a identifica ção dos 

pagamentos il ícitos. Negativas são as consequências  dos crimes,  

pois apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram 

extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e  para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais, investimentos possivelmente desnecessários, 

aquisições superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por 

conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de  Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para o  crime descrito acima a pena-

base altamente majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) 

dias-multa .  
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Atenuantes e agravantes  

 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a 

circunstância agravante prevista no art. 62, I do Código Penal, uma 

vez que MIGUEL ISKIN detinha posição de comando e ascendência 

sobre diversos outros integrantes do n úcleo privado da organização 

criminosa, incluindo GUSTAVO ESTELLITA, seu sócio, braço direito 

e operador financeiro. Portanto, aumento a pena-base em 1/6 (um 

sexto), alcançando a pena intermediária para o crime descrito de 7 

(sete) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.  

 

Não há que se falar em atenuantes no presente caso.  

 

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), circunstância conhecida pelo condenado, 

aumento em 1/6 a  pena intermediária,  fixando a pena em 8 (oito) anos 

e 2 (dois) meses de reclusão e 122 (cento e vinte e dois ) dias-multa,  

pena que torno definitiva diante da ausência de causa de  diminuição de 

pena. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor d o dia-

multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último deli to.  

 

Concurso Material  

 

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 22 (vinte e dois) 

anos e 9 (nove) meses de reclusão e 482 (quatrocentos e oitenta e 

dois) dias multa ,  ao valor  unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente à 
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época do último delito, que reputo definitivas para MIGUEL SKIN .  

 

Regime de cumprimento da pena : 

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de 

cumprimento da pena será́  o fechado .  

 

À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas  de direitos (art.  44, I, do CP) ou 

a suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade 

desta condenação, mantidas as medidas cautelares determinadas em 

superior instância pelos fundamentos já expostos.  

 

Condeno o apenado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art.  804 do CPP.  

 

 

 

6) GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOA 

 

a.  Pelo crime de Corrupção Ativa -  artigo 333, do 

Código Penal, por 35 (trinta e cinco) vezes  - Conjunto de Fatos 02 

(solicitação, aceitação de promessa e recebimento de vantagens 

indevidas).  

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  
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O condenado GUSTAVO ESTELLITA, assim como seu 

sócio Miguel Skin,  foi um importante  articulador e beneficiário dos 

esquemas ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO  CABRAL, 

grande fiador das práticas corruptas tratadas nestes autos, no âmbito 

de suas atribuições, muito embora não tenha papel de relevância 

como os demais condenados. GUSTAVO ESTELLITA era um dos 

principais  empresários da área da saúde, com atuação de longa data, 

ao menos desde a decada de 90, e com absoluto dom ínio sobre o 

mercado de proteses e equipamentos m édicos no Estado do Rio de 

Janeiro,  incluindo o INTO, maior hospital de ortopedia do pais. 

Trata-se de empresário experiente,  tendo absoluto poder de 

discernimento quanto a ilicitude das condutas de corrup ção ativa 

que praticou em beneficio do então Governador SÉRGIO CABRAL e 

dos agentes  publicos SÉRGIO CORTES e CESAR ROMERO, 

respectivamente Secretario e  Subsecretário de Saúde, razão pela 

qual a sua culpabilidade  deve ser valorada negativamente. Ao 

analisar sua conduta social ,  constato que o contexto dos fatos 

aponta para a absoluta falta de apreco por  regras éticas e morais por 

parte do réu. Ademais, este possui excelente qualificação, possuindo 

discernimento bem acima do cidadão médio. Tinha plenas condições 

de perceber  a gravidade de suas condutas, assim como recusar o seu 

envolvimento em tais práticas ilicitas. Nao obstante, usou sua 

formação e conhecimento para produzir males sociais . devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não  interferem na 

dosimetria. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente. Os motivos  que levaram à 

prática criminosa são reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa 

gananciosa. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, em razão dos altos valores oferecidos e pagos 

em espécie a funcionários públicos dos mais  altos escalões, da 

ordem de R$ 16.260.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta 
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mil reais). Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao 

longo do tempo, o réu fez uso de interpostas pessoas juridicas, tanto 

no Brasil como no exterior, de modo a mascarar o seu  domínio sob o 

mercado da saúde pública do Estado e dificultar a identifica ção dos 

pagamentos il ícitos. Some-se a isso o fato de GUSTAVO 

ESTELLITA ter continuado a  financiar a organização criminosa 

mesmo após a saída formal de SÉRGIO CABRAL do governo (até 

2016) demonstrando o compromisso pactuado entre os integrantes 

do grupo criminoso . Negativas são as consequências  dos crimes, 

pois apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram 

extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e  para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais, investimentos possivelmente desnecess ários, 

aquisições superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por 

conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de  Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para cada um dos crimes de 

corrupção passiva descritos no Conjunto de Fatos 1 a pena -base 

severamente majorada, de  8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias -multa .  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária 

a pena para o crime descrito de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias -multa .  
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Causas de aumento e diminuição  

 

Diante da inocorrência de causas de aumento e diminuição 

de pena, determino a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias -multa ,  ao valor 

unitário de 1(um) salário mínimo vigente à época do últ imo deli to 

considerando a situação econômica do réu, pena que torno definitiva.  

 

Crime continuado: 

 

Tendo em vista que o apenado, mediante mais de uma 

ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames do 

art igo 71 do Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como 

continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não 

contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem 

diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas. Assim, 

em razão do número de infrações continuadas (35 vezes), aumento 

em 1/2 (metade), uma só das penas para torná -las unificadas em 12 

(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 378 (trezentos e setenta e 

oito) dias-multa ,  ao valor unitário de 1 (um) salário mínimo vigente à 

época do últ imo deli to considerando a situação econômica do réu. Esta 

será a pena definitiva, diante da ausência de causa de diminu ição.  

 

 

b.  Pelo crime de Pertinência a Organização Criminosa  -  

art. 2º,  § 4º,  II, da Lei  12.850/2013 –  FATO 03 

 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal.  

 

O condenado GUSTAVO ESTELLITA, assim como seu 
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sócio Miguel Skin,  foi um importante articulador e beneficiário dos 

esquemas ilícitos coordenados pelo apenado SERGIO  CABRAL, 

grande fiador das práticas corruptas tratadas nestes autos, no âmbito 

de suas atribuições, muito embora não tenha papel de relevância 

como os demais condenados. GUSTAVO ESTELLITA era um dos 

principais empresários da área da saúde, com atuação de longa data, 

ao menos desde a decada de 90, e com absoluto dom ínio sobre o 

mercado de proteses e equipamentos m édicos no Estado do Rio de 

Janeiro,  incluindo o INTO, maior hospital de ortopedia do pais. 

Trata-se de empresário experiente,  tendo absoluto poder de 

discernimento quanto a ilicitude das condutas de corrup ção ativa 

que praticou em beneficio do então Governador SÉRGIO CABRAL e 

dos agentes  publicos SÉRGIO CORTES e CESAR ROMERO, 

respectivamente Secretario e  Subsecretário de Saúde, razão pela 

qual a sua culpabilidade  deve ser valorada negativamente. Ao 

analisar sua conduta social ,  constato que o contexto dos fatos 

aponta para a absoluta falta de apreco por  regras éticas e morais por 

parte do réu. Ademais, este possui excelente qualifica ção, possuindo 

discernimento bem acima do cidadão médio. Tinha plenas condições 

de perceber  a gravidade de suas condutas, assim como recusar o seu 

envolvimento em tais práticas ilicitas.  Nao obstante, usou sua 

formação e conhecimento para produzir males sociais . devendo ser 

valorada negativamente. Seus antecedentes não  interferem na 

dosimetria. Não há relatórios psicossociais a autorizarem a 

negativação da personalidade do agente. Os motivos  que levaram à 

prática criminosa são reprováveis,  pois revelam tratar-se de pessoa 

gananciosa. As circunstâncias  dos crimes também se revelam 

bastante negativas, em razão dos altos valores oferecidos e pagos 

em espécie a funcionários públicos dos mais  altos escalões, da 

ordem de R$ 16.260.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta 

mil reais). Ademais, para o sucesso da empreitada criminosa ao 
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longo do tempo, o réu fez uso de interpostas pessoas juridicas, tanto 

no Brasil como no exterior, de modo a mascarar o seu domínio sob o 

mercado da saúde pública do Estado e dificultar a identifica ção dos 

pagamentos il ícitos. Some-se a isso o fato de GUSTAVO 

ESTELLITA ter continuado a  financiar a organização criminosa 

mesmo após a saída formal de SÉRGIO CABRAL do governo (até 

2016) demonstrando o compromisso pactuado entre os integrantes 

do grupo criminoso . Negativas são as consequências  dos crimes, 

pois apesar de não poderem ser precisamente calculadas, foram 

extremamente nefastas para o Estado do Rio de Janeiro e para a 

população fluminense, gerando absoluta descrença nas instituições 

públicas estaduais, investimentos possivelmente desnecess ários, 

aquisições superfaturadas ou exageradas, desperdício, e, por 

conseguinte, grande prejuízo para os cofres públicos. Finalmente, o 

comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de  Janeiro, não 

interferem nesta dosimetria.  

 

Assim, considerando a ocorrência de 5 (cinco) 

circunstâncias judiciais, fixo para o  crime descrito acima a pena-

base altamente majorada de 6 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) 

dias-multa .  

.  

 

Agravantes e Atenuantes:  

 

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem aplicadas, considero nesta segunda fase do cálculo intermediária 

a pena para o crime descrito de majorada de 6 (seis) anos de reclusão 

e 90 (noventa) dias-multa .  

.  
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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),  circunstância de conhecimento do co ndenado,  

aumento em 1/6 a  pena intermediária,  fixando a pena em 7 (sete) anos 

de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa,  pena que torno 

definit iva diante da ausência de causa de  diminuição de pena. 

Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa 

em 1 (um) salário mínimo vigente à época do último delito.  

 

Concurso Material  

 

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 19 (dezenove) 

anos, 6 (seis) meses de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três ) 

dias multa ,  ao valor unitário de 1  (um) salário-mínimo vigente à do 

último delito, que reputo definitivas para GUSTAVO ESTELLITA .  

 

Regime de cumprimento da pena:  

 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 

3º, ambos do artigo 33 do Código Penal,  o regime inicial  de 

cumprimento da pena será́  o fechado .  

 

À luz da quantidade de pena corporal aplicada, incabíveis 

sua substituição por penas restritivas de direitos (art.  44, I, do CP) ou 

a suspensão de sua execução (art . 77 do CP).  

 

Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade 
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desta sentença, mantidas as medidas cautelares determinadas em 

superior instância pelos fundamentos já expostos.  

 

Condeno o apenado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art.  804 do CPP.  

 

 

IV. COMINAÇÕES RELATIVAS A TODOS 

 

Com o trânsito em julgado das condenações ora impostas:  

 

(a) Inscrevam-se os nomes dos condenados no rol dos 

culpados;  

(b) Expeçam-se guias e documentação executória, se 

necessário com correlatos mandados de prisão, devendo ser observ ada 

eventual detração a que façam jus, como acima indicado;  

(c) Informem-se os TREs dos Estados de residência dos 

condenados, para os fins do art. 15, III, da CR/88;  

(d) Informem-se os órgãos de segurança pública, com fins 

de registro de antecedentes criminais.  

 

 

V. EFEITOS DA CONDENAÇÃO  

 

a) PERDIMENTO DO PRODUTO E PROVEITO DOS 

CRIMES.  

 

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 nos autos nº 0503211-
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22.2017.4.02.5101 o sequestro/arresto dos bens móveis e  imóveis dos 

condenados e pessoas jurídicas a eles vinculadas,  no limite de R$ 

137.637.192,31 (cento e trinta e sete milhões seiscentos e trinta e 

sete mil cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos),  nos 

termos requeridos pelo  MPF, com amparo nos artigos 4º da Lei nº  

9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o artigo 4º do Decreto -lei nº 

3.240/41. 

 

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, nos valores descritos 

na denúncia e na medida cautelar de sequestro conexa.  

 

 A liquidação será efetivada individualmente nos 

procedimentos.  

 

b) REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS  

 

Em atenção ao requerimento ministerial  pela condenação 

dos acusados à reparação dos danos morais coletivos decorrentes da 

corrupção, cujos prejuízos revelam-se difusos (lesões à ordem 

econômica), formulado tanto no ofereci mento da ção penal quanto em 

alegações finais, a ser revertido em favor da União, com base no artigo 

387, caput e IV, do Código de Processo Penal, defiro o requerido e 
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ESTABELEÇO  como valor mínimo o equivalente ao exato valor dano 

causado. Portanto, FIXO  o valor mínimo de indenização o mesmo 

indicado acima, a saber, o valor de R$ 48.780.000,00 (quarenta e oito 

milhões,  setecentos e oitenta mil reais) ,  correspondente aos fatos 

descritos na denuncia, acrecidos do dobro do montante de propina 

pago, de forma solidária entre os condenados.  

 

Com relação ao condenado SÉRGIO CÔRTES, esclareço 

que consta nos autos nº 0505286-34.2017.4.02.5101 petição da 

União/Tesouro Nacional (fls . 39/46) requerendo a devolução do valor 

total de R$ 13.649.974,89 (Treze  milhões seiscentos e quarenta e nove 

mil novecentos e setenta e quatro reais  e oitenta e nove centavos)  

disponibil izados voluntariamente pelo réu  Sérgio Luiz Côrtes da 

Silveira, ainda pendente de apreciação pelo Juízo.  

 

Constam ainda nos autos nº 0509822-88.2017.4.02.5101 o 

bloqueio de R$ 643.151,00 (seiscentos e quarenta e três mil,  cento e 

cinquenta e um reais) depositados pela Rede D’Or em favor de 

SÉRGIO CÔRTES, já descontados a meação a que faz jus a esposa do 

condenado, conforme decisão de fls.  74/75.  

 

Fls. 4463/4464 –  INDEFIRO ,  por ora, o requerido, tendo 

em vista que não consta dos autos informação de instauração de 

incidente de rescisão do acordo de colaboração relacionado a CESAR 

ROMERO. 

 

Fls. 4465/4469 –  INDEFIRO ,  tendo em vista que o quanto 

pleiteado pelo defesa não possui relação direta com os presentes autos, 

não havendo, por ora, nenhuma informação sobre a decretação de 

medidas cautelares em desfavor do peticionário.  
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Caso as partes demonstrem falta de interesse na 

apresentação de recursos, certifique-se imediatamente o trânsito em 

julgado.  

 

Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados 

ao pagamento das custas. A pena pecuniária será recolhida no prazo de 

10 (dez) dias do trânsito em julgado da sentença. Lancem -se os nomes 

dos réus no rol dos culpados.  

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, respeitadas as 

prerrogativas funcionais do Ministério Público e, quanto às DD. 

Defesas, dado que conduzidas por  Patronos Constituídos, a intimação 

se dará por publicação (art . 370, §1º, do CPP); os réus deverão ser 

pessoalmente intimados (art. 392, I,  do CPP).  

 

Deverá igualmente ser o Estado do Rio de Janeiro  

intimado, por intermédio de sua Procuradoria, tanto porque ofendido 

(art. 201, §2º, do CPP) quanto porque assistente de acusação, 

respeitadas as prerrogat ivas funcionais da Procuradoria Geral do 

Estado.  

 

 Traslade-se cópia deste ato sentencial a todos os autos em 

que contempladas medidas cautelares pertinentes à presente demanda.  

Rio de Janeiro/RJ, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

(assinado eletronicamente)  

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal  

7ª Vara Federal Criminal  
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