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SENTENÇA TIPO D 
 

 

1- Relatório. 

 

 

 VITTORIO TEDESCHI, ALTINEU PIRES COUTINHO, FRANCISCO 

SAMPAIO VIEIRA DE FARIA, FLÁVIO GARCIA DA SILVA, PREMANANDAM 

MODAPOHALA, DARCI ACORSI, LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA, RONALDO 

ALEXANDRE FONSECA, CÉSAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA, JOSÉ AUGUSTO 

ALVES LUCAS, WILSON CARVALHO, GAO JINGDONG (vulgo Mark), MARCELO 

CORTES FREITAS COUTINHO, ANTONIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA, ALTIVO 

AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES, GILBERTO DA SILVEIRA CORREA, JOSÉ 

OTÁVIO KUDSI MACEDO, GERALDO DA COSTA BRITO, CELSO QUINTANILHA 

D´ÁVILA, LUIZ DE MELLO MAIA FILHO, LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO, 

ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED, RAFAEL CARVALHO, RAIMUNDO CUNHA 

LEONARDO, MÁRIO LUIZ VIANA TIRADENTES, RAPHAEL CORTES FREITAS 

COUTINHO, JULIO CEZAR CANOVA e JOSÉ PEREIRA VILLELA foram denunciados 

pelo Ministério Público Federal em 28.07.2005. 

 

 A acusação assevera que os réus integrariam um esquema 

criminoso voltado para a prática de delitos que causariam a frustração da 

competitividade de licitações realizadas por órgãos e entidades gestoras de verbas 

repassadas pela União, sobretudo na área de saúde pública. Em suma, a denúncia 

relata a existência de duas organizações criminosas, sendo uma atuante na 
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compra de insumos utilizados na fabricação de remédios e a outra na prestação de 

serviços de lavanderia para atender hospitais públicos. Neste contexto, narra-se, 

ainda, a cooptação de servidores públicos pelos denunciados e a finalidade de 

obtenção de vantagens financeiras pelos mesmos em detrimento dos cofres 

públicos. 

 
 Com base nas provas colhidas no bojo da chamada Operação 

Roupa Suja, o Ministério Público Federal destaca que os réus promoveram ajustes 

prévios visando à fixação artificial de preços nas propostas a serem apresentadas 

nos certames. Assim, segundo a capitulação ofertada na denúncia, as imputações 

individuais são as seguintes: 

 
-VITTORIO TEDESCHI – crime descrito no artigo 288 c/c art. 333, parágrafo único, 

ambos do CP, por nove vezes; delito previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, por 

nove vezes c/c o artigo 95, caput e 96, I, da mesma Lei;  

 

-ALTINEU PIRES COUTINHO – crime descrito no artigo 288 c/c o art. 333, 

parágrafo único, todos do CP, por nove vezes; delito previsto no artigo 90 da Lei 

n.º 8.666/93, por nove vezes, c/c art. 95, caput e art. 96, inciso I, da mesma Lei. 

Em relação à segunda organização criminosa descrita, teria incorrido ainda, por 

três vezes, nos crimes previstos nos artigos 90 e 96, I da Lei 8.666/93; no artigo 

92 da mesma lei; no artigo 333, p. único do CP, por quatro vezes e no artigo 288, 

também do CP; 

 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 3

-FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA – crime descrito no artigo 288 c/c art. 

333, parágrafo único, ambos do CP, por nove vezes; delito previsto no artigo 90 da 

Lei n.º 8.666/93, por nove vezes c/c o artigo 95, caput e 96, I, da mesma Lei;  

 

-FLÁVIO GARCIA DA SILVA - crime descrito no artigo 288 c/c art. 333, parágrafo 

único, ambos do CP, por nove vezes; delito previsto no artigo 90 da Lei n.º 

8.666/93, por nove vezes c/c o artigo 95, caput e 96, I, da mesma Lei; 

 

-PREMANANDAM MODAPOHALA – crime descrito no artigo 288 c/c art. 333, 

parágrafo único, ambos do CP, por duas vezes; delito previsto no artigo 90 da Lei 

n.º 8.666/93, por seis vezes c/c o artigo 95, caput e 96, I, da mesma Lei; 

 

-DARCI ACCORSI - crime descrito no artigo 288 c/c art. 317, parágrafo primeiro, 

ambos do CP, por seis vezes; delito previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, por 

quatro vezes; 

 

-LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA – crime previsto no art. 288 c/c art. 317, ambos 

do CP; 

 

-RONALDO ALEXANDRE FONSECA – crime previsto no art. 288 do CP c/c art. 90 da 

Lei 8.666/93, por duas vezes; crime descrito no art. 96, I da mesma Lei; 

 

-CÉSAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA - crime previsto no art. 288 do CP c/c 

art. 90 da Lei 8.666/93, por duas vezes; crime descrito no art. 96, I da mesma Lei; 
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-JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS - crime previsto no art. 288 do CP c/c art. 90 da Lei 

8.666/93, por duas vezes; crime descrito no art. 96, I da mesma Lei; 

 

-WILSON CARVALHO – crime previsto no art. 288 c/c art. 317, por duas vezes; 

 

-GAO JINGDONG - crime previsto no art. 288 c/c art. 333, p. único, por duas 

vezes; art. 90 da Lei 8.666/93, por três vezes; 

 

-MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO – crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da 

Lei 8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da 

Lei 8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES - crimes previstos nos arts. 90 e 

96, I da Lei 8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do 

CP, por quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-GILBERTO DA SILVEIRA CORREA - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 
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-JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-GERALDO DA COSTA BRITO - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-LUIZ DE MELLO MAIA FILHO - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO - crimes previstos nos arts. 90 e 96, I da Lei 

8.666/93, por três vezes; art. 92 da Lei 8.666/93; art. 333, p. único do CP, por 

quatro vezes e art. 288 do CP; 

 

-ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAID – crimes previstos no art. 92 da Lei 

8.666/93; no art. 317, parágrafo primeiro do CP; art. 319 e art. 288, todos do CP; 

 

-RAFAEL CARVALHO - crimes previstos no art. 92 da Lei 8.666/93; no art. 317, 

parágrafo primeiro do CP; art. 319 e art. 288, todos do CP; 
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-RAIMUNDO CUNHA LEONARDO - crimes previstos no art. 92 da Lei 8.666/93; no 

art. 317, parágrafo primeiro do CP; art. 319 e art. 288, todos do CP; 

 

-MÁRIO LUIZ VIANA TIRADENTES - crimes previstos no art. 92 da Lei 8.666/93; 

no art. 317, parágrafo primeiro do CP; art. 319 e art. 288, todos do CP; 

 

-RAPHAEL CORTEZ FREITAS COUTINHO – crime previsto no art. 288 do CP; 

 

-JULIO CEZAR CANOVA – crime previsto no art. 288 do CP; 

 

-JOSÉ PEREIRA VILLELA – crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Na assentada de fls. 3867/3873, em decisão que levou em conta a 

necessidade de observância de prazos processuais diversos para réus que 

continuaram presos à época, foi determinado o desmembramento do feito em 

relação aos acusados VITTORIO TEDESCHI, ALTINEU PIRES COUTINHO e 

MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO (fls. 3870/3871). Posteriormente, às fls. 

3935/3940, consta decisão na qual foi revogada a prisão do acusado MARCELO, 

razão pela qual se manteve a determinação de desmembramento apenas em 

relação aos acusados ALTINEU e VITTORIO, que continuaram presos. Foi 

decretada também a suspensão do processo e da prescrição em relação ao 

acusado GAO JINGDONG, em virtude da determinação de sua citação por edital.  

 

 Os autos originais foram então desmembrados em relação 

a três dos vinte e oito acusados, sendo eles: VITTORIO TEDESCHI, 
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ALTINEU PIRES COUTINHO (ambos já sentenciados - autos n. 

20055101523708-0) e GAO JINGDONG, vulgo Mark, este último citado 

por edital com suspensão do processo e da prescrição, na forma do art. 

366 do CPP (autos n. 200651015021920). Portanto, serão sentenciados 

nestes autos todos os denunciados à exceção destes três últimos citados. 

 

 Relatório final do inquérito policial n. 1416/2002 subscrito pelo 

Delegado de Polícia Federal, Dr. Wellington Clay Porcino Silva, às fls. 97/168. 

Relatórios de inteligência policial, respectivamente, às fls. 195/211; 212/256; 

258/265; 305/332 e 609/612. 

 

 Às fls. 339/370, foi decretada a prisão temporária de alguns dos 

acusados, prorrogada esta às fls. 371/380. Foi autorizada também a realização de 

busca e apreensão. 

 

 Termo de depoimento do acusado ALTINEU na Polícia Federal às 

fls. 382/386. Às fls. 392/394, consta a relação do material apreendido como o 

mesmo. 

 

 Depoimento do acusado ALTIVO GOLD BITTENCOURT PIRES em 

sede policial à fl. 396. Relação do material apreendido com o mesmo às fls. 

403/404. 
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 Depoimento do acusado ANTÔNIO AUGUSTO em sede policial à fl. 

405. Relação do material apreendido em posse do acusado ANTÔNIO AUGUSTO à 

fl. 417. 

 

 Depoimento do acusado DARCI ACCORSI em sede policial à fl. 

418. Relação do material apreendido no IQUEGO às fls. 429 e 430/433. 

 

 Depoimento do acusado FLÁVIO GARCIA em sede policial à fl. 434. 

Relação do material apreendido em posse do acusado FLÁVIO GARCIA à fls. 

443/444. 

 

 Depoimento do acusado FRANCISCO SAMPAIO FARIA em sede 

policial às fls. 445/458. 

 

 Depoimento do acusado GILBERTO DA SILVEIRA CORREA em sede 

policial, à fl. 462. Relação do material apreendido em posse do acusado GILBERTO 

DA SILVEIRA CORREA à fl. 469. 

 

 Depoimento do acusado JOSÉ OTÁVIO em sede policial às fls. 

471/473. Relação do material apreendido em posse do acusado JOSÉ OTÁVIO às 

fls. 479/480. 

 

 Depoimento do acusado JOSÉ VILLELA em sede policial à fl. 484. 

Auto de apreensão da agenda eletrônica pertencente ao acusado JOSÉ VILLELA à 

fl. 487. 
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 Depoimento do acusado MARCELO COUTINHO em sede policial à 

fl. 488. Relação do material apreendido em posse do acusado MARCELO 

COUTINHO à fl. 494. 

 

 Depoimento do acusado PREMANANDAM MODAPOHALA em sede 

policial à fl. 496. Relação do material apreendido em posse do acusado 

PREMANANDAM MODAPOHALA às fls. 502/503. 

 

 Depoimento do acusado VITTORIO TEDESCHI em sede policial à 

fl. 505. Relação do material apreendido em posse do acusado VITTORIO 

TEDESCHI à fl. 513. Depoimento prestado em sede policial pela secretária do 

acusado VITTORIO, Sra. Angela Maria Pinho, à fl. 561. Depoimento prestado em 

sede policial pela secretária da empresa BRASVIT, Sra. Simone Revoredo, à fl. 565. 

Depoimento prestado em sede policial pela secretária da empresa HALLEN ELLITO, 

Sra. Fernanda Valéria, à fl. 571. Relação do material apreendido na empresa 

BRASIL SUL à fl. 578. 

 

 Depoimento prestado em sede policial pelo acusado JULIO CEZAR 

à fl. 516. 

 

 Depoimento prestado em sede policial pelo acusado LUIZ CESAR 

ALBERNAZ AIROSA à fl. 522. 

 

 Depoimento prestado em sede policial pelo acusado LEONARDO 

LUIZ ROEDEL à fl. 528. 
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 Depoimento prestado em sede policial pelo acusado LUIZ DE 

MELLO à fl. 536. 

 

 Depoimento prestado em sede policial pelo acusado ALEXANDRE 

NEY à fl. 543. 

 

 Relatório de inteligência policial à fl. 609. 

 

 Relatório final do inquérito policial n. 1203/2005 subscrito pelos 

Delegados de Polícia Federal, Dr. Wellington Clay Porcino Silva e Dr. Disney 

Rosseti, às fls. 613/696. 

 

 Pedido de prisão preventiva ofertado pelo MPF às fls. 697/734. 

 

 A denúncia foi recebida por este Juízo em decisão datada de 

02/09/2005, cf. fls. 850/900, sendo nesta ocasião decretada a prisão preventiva de 

alguns acusados. 

 

 Interrogatório de VITTORIO às fls. 1175/1187. 

 

 Interrogatório de ALTINEU às fls. 1188/1206. 

 

 Interrogatório de FRANCISCO SAMAPAIO às fls. 1207/1217. 

 

 Interrogatório de FLÁVIO GARCIA às fls. 1226/1238. 
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 Interrogatório de LUIZ AYROSA às fls. 1239/1243. 

 

 Interrogatório de DARCI ACCORSI às fls. 1244/1252. 

 

 Interrogatório de WILSON CARVALHO às fls. 1253/1257. 

 

 Interrogatório de MARCELO COUTINHO às fls. 1322/1338. 

 

 Interrogatório de CELSO QUINTANILHA às fls. 1339/1341. 

 

 Interrogatório de ANTÔNIO AUGUSTO às fls. 1342/1358. 

   

 Interrogatório de PREMANANDAM MODAPOHALA às fls. 

1383/1393. 

 

 Interrogatório de ALTIVO BITTENCOURT às fls. 1394/1395. 

 

 Interrogatório de GERALDO DA COSTA às fls. 1397/1398. 

 

 Interrogatório de ALEXANDRE NEY às fls. 1489/1500. 

 

 Interrogatório de MÁRIO TIRADENTES às fls. 1503/1508. 

 

 Interrogatório de JOSÉ OTÁVIO às fls. 1509/1518. 
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 Interrogatório de RAFAEL CARVALHO às fls. 1519/1522. 

 Interrogatório de RAIMUNDO CUNHA às fls. 1523/1525. 

 

 Interrogatório de RAPHAEL COUTINHO às fls. 2057/2059. 

 

 Interrogatório de GILBERTO CORREA às fls. 2060/2071, 

complementado às fls. 2119/2120. 

 

 Interrogatório de LUIZ MELLO às fls. 2072/2079.  

 

 Interrogatório de JÚLIO CEZAR CANOVA às fls. 2080/2086. 

 

 Interrogatório de JOSÉ VILLELA às fls. 2087/2091. 

 

 Interrogatório de JOSE AUGUSTO às fls. 2121/2127. 

 

 Interrogatório de CESAR FONSECA às fls. 2128/2132. 

 

 Interrogatório de RONALDO FONSECA às fls. 2133/2143. 

 

 Interrogatório de LEONARDO LUÍS ROEDEL ASCENÇÃO às fls. 

3874/3878. 

 

 Defesa prévia de DARCI ACCORSI às fls. 1377/1378.  
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 Defesa prévia de GERALDO BRITO às fls. 1548/1549. 

 Defesa prévia de CELSO QUINTANILHA às fls. 1550/1573. 

 

 Defesas prévias de RONALDO ALEXANDRE e CESAR ALEXANDRE 

às fls. 2718/2719. 

 

 Defesa prévia de PREMANANDAM às fls. 2726/2729. 

 

 Defesa prévia de ALEXANDRE NEY às fls. 2735/2741. 

 

 Defesa prévia de RAFAEL CARVALHO às fls. 2750/2751. 

 

 Defesa prévia de RAIMUNDO LEONARDO às fls. 2766/2767. 

 

 Defesa prévia de MARIO TIRADENTES à fl. 2792. 

 

 Termos de depoimentos de testemunhas arroladas pelo MPF 

ouvidas em 10/10/2005: Fernanda Valéria Pires da Silva, Cristiano dos Santos 

Carvalho, Marcelo de Almeida Pasqualett, Frederico Fernandes Pisarria, 

respectivamente, às fls. 2866/2872, 2873/2876, 2878/2885 e 2886/2895. Termos 

de depoimentos de testemunhas arroladas pelo MPF ouvidas em 11/10/2005: 

Sérgio Luiz Cortes da Silveira, Simone Revoredo Cesaroni, respectivamente às fls. 

2949/2957 e 2959/2963. 
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 Termo de depoimento das testemunhas arroladas pelas defesas às 

fls. 3880/3904, complementado às fls. 5974/5986, em assentada na qual foi 

conferida às partes oportunidade para requerimento de diligências, em 

25.01.2007. O MPF não requereu diligências, cf. fl. 5005, verso. Os requerimentos 

defensivos acerca de diligências foram apreciados na decisão de fls. 6516/6519. 

 

 Relatório final da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação 

Oswaldo Cruz às fls. 5885/5898. 

 

 Relatório de auditoria sobre procedimentos licitatórios levada a 

efeito no âmbito do IQUEGO às fls. 6868/6877. 

 

 Decretação da prisão preventiva do acusado PREMANDAM 

MODAPOHALA à fl. 7612.  

 

 Às fls. 8284/8436, alegações finais do Ministério Público Federal 

em manifestação juntada aos autos em 07.01.2010, após vista concedida por 

decisão datada de 02.12.2009, cf. fl. 8222. 

 

 Consoante a certidão de fl. 11355, apresentaram alegações finais 

as defesas de todos os 25 (vinte e cinco) acusados que respondem à ação penal 

nestes autos, sendo eles: ALEXANDRE RAED; ALTIVO PIRES; ANTONIO AUGUSTO; 

CELSO QUINTANILHA; CESAR AUGUSTO; DARCI ACCORSI; FLAVIO SILVA; 

FRANCISCO FARIA; GERALDO BRITO; GILBERTO CORREA; JOSE LUCAS; JOSE 

MACEDO; JOSE VILLELA; JULIO CEZAR; LEONARDO ASCENÇÃO; LUIZ AYROSA; 
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LUIZ DE MELLO; MARCELO COUTINHO; MARIO TIRADENTES; PREMANDAM 

MODAPOHALA; RAFAEL CARVALHO; RAPHAEL COUTINHO; RAIMUNDO 

LEONARDO; RONALDO FONSECA e WILSON CARVALHO. As conclusões e 

argumentos expostos pelas partes serão apreciados ao longo da fundamentação 

desta sentença. 

 

 Juntada do relatório final da sindicância realizada para apurar a 

responsabilidade administrativa do servidor LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA por 

irregularidades do pregão 045/2005 (autos n. 25386000773/2005-52 – Diretoria de 

Recursos Humanos da FIOCRUZ). 

 

 Com o fim de facilitar o exame dos diversos fatos delitivos 

expostos, passo a abordar as imputações observando a ordem de menção lançada 

pelo Ministério Público Federal (na denúncia e nas alegações finais), porém, 

agrupando-as de acordo com o objeto licitado e a instituição em que se deu a 

licitação supostamente fraudada1. Assim, o roteiro de capítulos é o seguinte: 

 

1 - Relatório. 

2 - As questões preliminares. 

3- A contextualização da licitação no cenário econômico-social do Brasil. 

4- A imputação de fraudes em licitações para compra de insumos e medicamentos. 

5- As fraudes no âmbito LAFEPE – Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco. 

5.1- A fraude no pregão nº 045/2005 do LAFEPE - compra de DDI (didanosina). 

                                                 
1 Esclareça-se que a denúncia imputa a prática de fraude no pregão n. 173/2004 do Ministério da 
Saúde (compra de pulverizadores e nebulizadores), referindo-se apenas aos acusados ALTINEU 
COUTINHO e VITTORIO TEDESCHI. Tendo em conta que ambos já foram sentenciados, não será 
feita alusão ao aludido certame. 
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5.2- A fraude no pregão nº 056/2005 do LAFEPE - compra de ganciclovir. 

5.3- A fraude no pregão n. 009/2005 do LAFEPE – compra de AZT. 

5.4- A fraude no pregão n. 004/2005 do LAFEPE – compra de sulfato de indivanir. 

6- A corrupção âmbito da IQUEGO – Indústria Química do Estado de Goiás S.A. 

6.1- A fraude no pregão nº 032/2005 do IQUEGO – compra de AZT. 

6.2- A fraude no pregão n. 076/2005 do IQUEGO – compra de ampicilina. 

6.3- A fraude no pregão n. 082/2005 do IQUEGO – compra de didanosina (DDI). 

6.4- A fraude no pregão n. 031/2005 do IQUEGO – compra de lamivudina. 

7- Corrupção e fraude no pregão da FIOCRUZ – compra de caixas de isopor. 

7.1- A fraude no pregão n. 05/2005 da FARMANGUINHOS/FIOCRUZ – compra de 

sulfato de indivanir. 

8- As fraudes em licitações para contratação do serviço de lavanderia em hospitais 

públicos: a quadrilha da “Roupa Suja”.   

8.1- A fraude no pregão n. 001/2005 do INTO. 

8.2- A fraude no pregão n° 007/2005 do INCL. 

8.3- A fraude no pregão n° 103/2004 do HSE. 

8.4- A corrupção ativa para prorrogação/reajustamento de contratos. 

9- As alegações defensivas. 

9.1- As alegações do réu ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED. 

9.2- As alegações do réu ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES. 

9.3- As alegações do réu ANTONIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA. 

9.4- As alegações do réu CELSO QUINTANILHA D´AVILLA. 

9.5- As alegações do réu DARCI ACCORSI. 

9.6- As alegações do réu FLÁVIO GARCIA DA SILVA. 

9.7- As alegações do réu FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA. 

9.8- As alegações do réu GERALDO DA COSTA BRITO. 

9.9- As alegações do réu GILBERTO DA SILVEIRA CORREA. 

9.10- As alegações do réu JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS. 

9.11- As alegações do réu JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO. 

9.12- As alegações do réu JOSÉ PEREIRA VILLELA. 
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9.13- As alegações do réu JULIO CEZAR CANOVA. 

9.14- As alegações do réu LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO. 

9.15- As alegações do réu LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA. 

9.16- As alegações do réu LUIZ DE MELLO MAIA FILHO. 

9.17- As alegações do réu MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO. 

9.18- As alegações do réu MARIO LUIZ VIANNA TIRADENTES. 

9.19- As alegações do réu PREMANANDAM MODAPOHALA. 

9.20- As alegações do réu RAFAEL CARVALHO. 

9.21- As alegações do réu RAPHAEL CORTEZ FREITAS COUTINHO. 

9.22- As alegações do réu RAIMUNDO CUNHA LEONARDO. 

9.23- As alegações dos réus RONALDO ALEXANDRE FONSECA e CESAR AUGUSTO 

ALEXANDRE FONSECA.  

9.24- As alegações do réu WILSON CARVALHO.  

10- Quanto à culpabilidade. 

11- Dispositivo. 

11.1- Quanto ao réu FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA. 

11.2- Quanto ao réu FLÁVIO GARCIA DA SILVA. 

11.3- Quanto ao réu PREMANANDAM MODAPOHALA. 

11.4- Quanto ao réu CESAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA. 

11.5- Quanto ao réu JOSE AUGUSTO ALVES LUCAS. 

11.6- Quanto ao réu DARCI ACCORSI. 

11.7- Quanto ao réu WILSON CARVALHO. 

11.8- Quanto ao réu LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA. 

11.9- Quanto ao réu MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO. 

11.10- Quanto ao réu ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA. 

11.11- Quanto ao réu ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES. 

11.12- Quanto ao réu GILBERTO DA SILVEIRA CORREA. 

11.13- Quanto ao réu JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO. 

11.14- Quanto ao réu GERALDO DA COSTA BRITO. 

11.15- Quanto ao réu CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 18

11.16- Quanto ao réu LUIZ DE MELLO MAIA FILHO. 

11.17- Quanto ao réu LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO. 

11.18- Quanto ao réu ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED. 

12- Das demais disposições. 

 

 É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. 

 

2- As questões preliminares. 

 

 De início, aprecio questões preliminares suscitadas pelas defesas. 

 

 Quanto à alegação de parcialidade (impedimento e 

suspeição) do Juízo, é sabido que a via processual legalmente prevista para 

veiculação desta é a da exceção, a ser autuada e decidida em apartado (cf. art. 

111 do CPP). Verifica-se, no entanto, que, sem qualquer amparo legal, algumas 

das defesas preferiram fazê-lo em tópicos de suas respectivas alegações finais e 

até mesmo por via da incomum impetração de habeas corpus. Ainda assim, 

algumas palavras sobre o tema se fazem importantes. 

 

 Certo é que, quanto às alegações de parcialidade do então MM. 

Juiz Titular desta 4ª Vara Federal Criminal, Dr. Flávio Oliveira Lucas, é de se dizer 

que, para infelicidade e imenso prejuízo da Justiça Criminal do Rio de Janeiro, o 

referido Magistrado não mais atua neste 4ª Vara Federal Criminal, eis que optou 

por remover-se para Juízo Cível há cerca de um ano e meio. Por esta razão, o 

referido Magistrado não profere esta sentença e, portanto, neste aspecto, a 

impugnação perdeu o objeto.  
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 Quanto às alegações de que o subscritor desta sentença também 

não é imparcial quanto aos réus desta ação penal por ter proferido sentença no 

feito desmembrado1, alguns esclarecimentos se fazem necessários.  

 

 Como já ressaltei na sentença anterior, proferida em feito oriundo 

da mesma investigação, tem se tornado prática comum no cotidiano forense deste 

país a tentativa de colocar os membros do Poder Judiciário numa encruzilhada. 

Neste contexto, se há fundamentação decisória com base nos indícios colhidos, 

suscita-se a nulidade por suposta intromissão antecipada no mérito, ao passo que, 

se isto não ocorre, alega-se nulidade por carência ou inexistência de 

fundamentação. Noutro giro, se há análise dos elementos ligados à culpabilidade e 

à personalidade do réu (como determina o art. 59 do CP), alega-se, igualmente, 

que houve ofensa pessoal e quebra da devida imparcialidade; se isto não ocorre, 

alega-se a falta de individualização da pena. Enfim, a se interpretar desta forma, 

todos os caminhos levarão, invariavelmente, à nulidade, cultuada e almejada no 

seio de uma deturpada visão sobre o nobre ofício advocatício. 

 

 Tendo em conta que não há qualquer apego pessoal ou interesse 

particular deste magistrado no julgamento deste ou de qualquer outro feito, 

visando tão-somente a rechaçar potenciais arguições de nulidade, os autos foram 

encaminhados ao Juízo Tabelar (cf. fl. 8439), personificado pelo MM. Juiz Federal, 

Dr. Marcelo Leonardo Tavares, que, a seu turno, suscitou conflito negativo de 

                                                 
1 Refiro-me à sentença proferida nos autos n. 20055101523708-0 em face dos réus VITTORIO 
TEDESCHI e ALTINEU PIRES COUTINHO. Vale esclarecer que este último acusado também veio a 
ser condenado por este Juízo em outra ação penal (autos n. 20065101500147-7) igualmente 
lastreada nas investigações levadas a efeito no bojo da Operação Roupa Suja.  
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competência. Foi então que o E. TRF da 2ª Região firmou o entendimento de que 

não incidiram neste caso quaisquer das causas legais maculadoras da parcialidade 

(impedimento ou suspeição), determinando, expressa e nominalmente, que 

cabe a este magistrado proferir sentença1, o que agora cumpro.  

 

 Logo, trata-se de questão decidida pelo órgão jurisdicional 

competente. Vale dizer que, uma vez provocado, o órgão especializado do E. TRF 

2ª Região entendeu que este magistrado procedeu ao simples acatamento dos 

devidos ditames constitucionais ao indicar os fatos e argumentos que serviram de 

sustento ao seu convencimento, não havendo nisto quebra da imparcialidade.  

 

 Em tempo, cabe rechaçar o argumento de que o Juízo que 

acompanha e determina a produção cautelar de provas está psicologicamente 

comprometido em sua imparcialidade. Com esta alegação, almeja-se a separação 

entre órgãos jurisdicionais competentes para apreciação do mérito e órgãos 

jurisdicionais com função cautelar ou de instrução (chamado de “juiz de 

garantias”).  

 

 Contrariamente a este entendimento, milita boa parte da doutrina 

pátria. Em especial, cabe citar o teor do enunciado n. 09 do I FONACRIM – Fórum 

Nacional de Juizes Federais Criminais, evento realizado em Brasília, no ano de 

2009: “A decretação de medidas cautelares não significa prejulgamento nem gera 

suspeição ou impedimento do juiz para julgamento da ação penal”. Curiosamente, 

                                                 
1 Vide decisão proferida pela 1ª Turma Especializada do E. TRF 2ª Região em sede de conflito de 
competência (fls. 8549/8595). 
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uma vertente da mencionada proposta infeliz vem sendo discutida no seio do 

projeto de lei de reforma do CPP1.  

 

 É preciso atentar para o fato de que, em matéria processual, a 

ciência jurídica brasileira tem “pedigree superior”2 e nada deve ao conhecimento 

de países estrangeiros nesta seara. Nesta linha, penso que a proposta referida 

expressa teoria importada da cultura jurídica alienígena, sendo esta desatada por 

completo da realidade jurídico-processual vigente no Brasil.  

 

 Com base no exposto, rejeito as arguições de suspeição e 

impedimento.  

 

 Quanto à interceptação telefônica, penso não ter havido 

qualquer mácula que impeça a utilização do resultado deste meio de prova como 

razão de decidir.  

 

 Com efeito, não é de hoje que conceituados penalistas têm 

chamado a atenção para a distinção entre a criminalidade empresarial moderna e 

                                                 
1 Alguns pontos sobre o tema restam obscuros, como, por exemplo: que estudos foram realizados 
para embasar esta proposição (se é que houve algum)? Qual foi a composição da comissão que 
elaborou o tal projeto (se é que houve uma)? Qual a experiência prática e profissional de seus 
membros? Houve consulta ou participação dos magistrados que atuam no cotidiano da jurisdição 
criminal brasileira? Estas e outras indagações permanecem sem o devido esclarecimento. 
2 Assiste razão ao Desembargador Federal, Dr. Abel Gomes, que pronunciou, em sessão da Turma 
Especializada do E. TRF 2ª Região (autos do MS n. 20100201004625-3), a opinião de que, em 
matéria processual, somos “cães de raça” e, portanto, não devemos copiar tudo que se vê na 
legislação de outros países. A referência de autoria do ilustre magistrado citado baseou-se na 
constatação expressa pelo Presidente Lula de que vigora no Brasil uma generalizada “síndrome de 
vira-lata”, dada a mania de se achar que tudo que é produzido no estrangeiro é melhor ou mais 
interessante. 
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a criminalidade tradicionalmente conhecida. Neste ponto, enquanto nesta última 

abunda a violência na prática de crimes de sangue, a delinquência empresarial 

moderna é caracterizada pelo uso farto e corriqueiro de artifícios tecnológicos 

avançados, tais como a telefonia (fixa e celular), a internet e outros meios de 

comunicação típicos do mundo contemporâneo globalizado. Trata-se da superação 

dos artifícios da criminalidade do “muque” e da força bruta pela sofisticação dos 

instrumentos da criminalidade inteligente, bem forjada e de efeitos muito mais 

graves e nocivos à sociedade1. 

 

 Neste contexto, a investigação dos chamados “crimes de 

escritório” revela-se mais árdua, tendo em conta que tais infrações não são 

praticadas nas ruas ou na presença de testemunhas oculares. Ao contrário, é na 

privacidade dos ambientes de acesso restrito (escritórios, reuniões privadas, etc.) 

que a delinquência empresarial moderna (criminalidade do colarinho branco) 

concretiza comportamentos criminosos que atingem bens jurídicos titulados por 

toda a coletividade. Sobre este assunto, a abordagem doutrinária é relativamente 

recente, mas muito clara. Confira-se: 

 
 

“Há um fator importante que alimenta as cifras ‘douradas’ dos 
criminosos de colarinho-branco é que a visibilidade da infração dos 
menos favorecidos é manifesta. Tanto assim que a polícia atua em 
lugares de livre acesso (ruas, praças, supermercados, favelas etc.) e 
esses locais são em massa freqüentados pelas classes sociais menos 
favorecidas.  

                                                 
1 A título de ilustração exemplificativa dos nocivos efeitos das atividades criminosas narradas nos 
autos, confira-se o teor de fls. 11585/11587, onde se relata a precária situação atualmente 
suportada pelo IQUEGO, um dos mais importantes laboratórios públicos produtores de 
medicamentos do país. 
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 Ao contrário, como os membros das classes média e alta passam a 
maior parte do tempo em lugares fechados, imunizados contra a 
atuação da polícia (casas e apartamentos, escritórios, clubes de elite, 
restaurantes e boates de luxo, automóveis privados), há muito mais 
probabilidade de serem os delitos dos miseráveis ‘vistos’ e registrados 
pela polícia, do que aqueles perpetrados pelas pessoas de posição 
mais elevada.”1 

 

 Assim como não se pode pretender combater seriamente doenças 

típicas da atualidade com as aspirinas da década de 20, também não se pode 

enfrentar a criminalidade moderna com os instrumentos persecutórios do século 

passado. De fato, a interceptação telefônica e telemática (de transmissão de dados 

via computador) constitui meio de prova francamente destinado à investigação dos 

delitos hodiernos. A bem da verdade, no presente caso concreto, deve-se dizer 

que o detalhamento da atuação criminosa somente se tornou viável por conta do 

emprego da interceptação de dados e comunicações levadas a efeito mediante 

autorização judicial.  

 

 Portanto, não causa surpresa o fato de que os frequentes ataques 

à interceptação (telefônica e telemática) e a outros meios de prova nitidamente 

mais eficazes em face da criminalidade do colarinho branco tenham se tornado 

uma verdadeira coqueluche no bojo da corrente pseudo-garantista. Por ser ponto 

relevante para a análise deste tópico e de vários outros argumentos aduzidos nos 

autos, faz-se necessário tecer alguns breves comentários sobre este tema, o que 

será feito a seguir. 

                                                 
1 Cf. COSTA, Elder Lisboa Ferreira da. O crime do colarinho-branco e a lavagem de dinheiro. In 
Direito penal secundário: estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras 
questões. Coord. Fabio Roberto D´Avila e Paulo Vinicius Sporleder de Souza. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 344/345. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 24

 A definição sobre os crimes do colarinho branco1 tem, segundo 

CALLEGARI, cinco elementos: a) ser um crime; b) ser cometido por pessoa 

respeitável; c) esta pessoa deve pertencer a uma camada social alta; d) estar no 

exercício de seu trabalho e, por fim, e) constituir uma violação da confiança. Em 

que pese se tratar de tese construída inicialmente com base em fraudes praticadas 

estritamente no mercado de valores mobiliários2, modernamente, tem sido 

constatada a extensão dos principais caracteres da delinquência do colarinho 

branco sobre os comportamentos ligados à criminalidade empresarial 

contemporânea. 

 

 Noutro giro, a crítica aqui feita ao garantismo penal não se dá em 

bases gerais, mas especificamente quanto ao desmedido apego a um garantismo 

                                                 
1 Cf. CALLEGARI, André Luís. Lavagem de dinheiro: aspectos penais da Lei 9.613/98. 2a ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 15/16. A referência à expressão “colarinho branco” 
(white collar - das camisas de empresários e funcionários de posição mais elevada) é feita em 
oposição aos chamados crimes do colarinho azul (relativo à cor do macacão usado pelos operários 
norte-americanos). Alguns autores propuseram, sem sucesso, a substituição do termo por outros, 
tais como: crime corporativo e crime profissional. Cf. COLEMAN, James William. A elite do crime: 
para entender o crime do colarinho branco. 5a edição. São Paulo: Manole, 2005, p. 6/7. 
2 A teoria do crime do colarinho branco surgiu a partir da obra de Edwin Sutherland, sociólogo 
norte-americano que, com base em estudos sobre punições aplicadas a infrações cometidas por 
meio das maiores empresas dos EUA, construiu o conceito do que chamou de crime do colarinho 
branco (white collar crime). À época, valendo-se de momento histórico propício, Sutherland logrou 
afastar a etiologia delitiva fundamentada no mero determinismo biológico ou social, revelando que 
os abusos cometidos por parte da elite detentora do poder econômico têm motivo e finalidade 
ligados exclusivamente à ambição lucrativa, refletindo-se em delitos muito mais graves do que os 
praticados pela criminalidade tradicional (criminalidade das ruas ou das massas). Enquanto esta 
última atinge bens jurídicos titulados individualmente (ex.: vida e propriedade), a delinquência do 
colarinho branco mostra-se mais nociva, eis que viola interesses e valores de repercussão coletiva, 
tais como a preservação dos recursos públicos destinados ao custeio de importantes prestações 
estatais, como, v.g., a saúde pública. Cf. SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Buenos 
Aires: Editorial BDEF, 2009.    
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autista1 (isto é, lastreado tão somente no direito à liberdade individual) em 

detrimento de um garantismo integral2 (que abarque, na visão lançada sobre o 

ordenamento penal e processual penal, a observância de todos direitos 

fundamentais, inclusive aqueles titulados pela coletividade). O risco embutido na 

visão unidimensional do garantismo e no desprezo pelas normas que resguardam 

interesses sociais em prol de prevalência absoluta dos direitos do réu não 

escaparam da precisa lição de CANOTILHO3:  

   
“Do lado do direito constitucional, as críticas são dirigidas contra o 
‘garantismo’, ‘hipergarantismo’ ou ‘veterogarantismo’, que, ao erguer-
se a ‘cultura dominante’ é ‘unidimensionalizante’ de criminalistas e 
constitucionalistas, acabou, mau grado as boas intenções dos seus 
defensores, por converter-se em ‘ideologia jurídica de suporte de 
organizações criminosas’.”  

 
 
 Nesta linha, outro não poderia ser o arremate do ilustre Professor 

português que, à guisa de advertência,  afirmou: 

 
“No plano do direito penal (e processual penal) as refracções do 
hipergarantismo explicam também a superlativização da cultura 
iluminístico-liberal centrada na protecção do criminoso, com quase 
completo desprezo pela vítima. O direito penal do cidadão – o 
Bürgerstrafrecht – equivale a um ‘direito penal do criminoso’ e o 
direito constitucional das liberdades e garantias implica a centralidade 
do ‘direito constitucional à liberdade do crime’. Os custos  
constitucionais e penais do hipergarantismo não devem subestimar-
se.” 4 Grifou-se. 

                                                 
1 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos 
fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência. Revista brasileira de ciências criminais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 47, p. 89, mar.-abr., 2004. 
2 Cf. ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Provas Ilícitas e Proporcionalidade. Rio de Janeiro:          
Lumen Juris, 2007, p. 61. 
3 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. 1a edição. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 231. 
4 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais... p. 234. 
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 Por sua importante aplicabilidade à interpretação de diversos 

temas penais e processuais discutidos nestes autos (em especial, a interceptação 

telefônica), vale transcrever a visão de BEDÊ JÚNIOR e SENNA1:   

 
“Recentemente, a doutrina processual penal volta os olhos, numa clara 
visão reducionista, apenas para os direitos fundamentais do réu. Os 
defensores desse Garantismo Supremo, ao reconhecerem que o Estado 
é ontologicamente arbitrário e que jamais estaria correto em punir 
penalmente, atuam muitas vezes, como na famosa série juvenil Harry 
Potter, taxando de ‘trouxas’ quem não acredita nos ‘magos’ dessa 
renovada onda processual. Com a devida vênia, a balança não pode 
pender exclusivamente para esse lado, pois o Estado não mais pode 
ser considerado – numa visão liberal-individualista – como o inimigo 
do cidadão, já que, numa visão democrática e social, ele existe para a 
realização do bem comum. 
 A se continuar trabalhando com uma obediência cega em relação a 
alguns princípios e garantias processuais individuais, típicos de um 
pensamento de um Estado puramente liberal e individualista, haverá 
sério risco para a efetividade da justiça criminal, com 
comprometimento dos direitos sociais da coletividade.”   

 
 
 Em seguida, os aludidos autores proferem a conclusão de seu 

acertado pensamento crítico acerca da visão deturpada que tem assolado parte da 

doutrina e da jurisprudência brasileiras: 

 
“(...) é fundamental que o direito penal e o processo penal tenham 
maior efetividade no enfrentamento da criminalidade moderna. E isto 
não representa em hipótese alguma um discurso autoritário, 
arbitrário, como tende a entender certa parcela da doutrina, que, de 
forma generalizada, tacha de ‘neonazistas’, de retrógrados, de 
defensores do movimento de ‘lei e ordem’, do direito penal do inimigo, 
de antidemocráticos, de filhotes da ditadura etc. todos aqueles que 
advogam a restrição de algumas garantias processuais em casos 
limites de criminalidade grave, e isso quando é de conhecimento 
notório que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos. 

                                                 
1 Cf. JÚNIOR, Américo Bedê e SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e 
a efetividade da sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 25. 
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 Criticam com veemência – em muitos casos até de forma 
deselegante e desleal – aqueles que falam em luta, em combate ao 
crime, ainda que busquem o bem-estar social, os interesses da 
coletividade, ao argumento de que se cultua uma postura beligerante. 
Julgam-se os arautos da legalidade e da ética na justiça criminal, 
tratando com sarcasmo, desdém e desrespeito todos que ousam de 
suas teses discordar, numa postura arbitrária, arrogante e 
absolutamente antidemocrática. 
 Trata-se de uma visão equivocada, impregnada por uma cultura 
deturpada de um garantismo puramente individual (negativo), 
olvidando que a Constituição Federal brasileira, como de resto a 
maioria das constituições dos países ocidentais, adota um modelo de 
Estado Democrático de Direito, que também tutela os direitos 
fundamentais de segunda e terceira dimensão. Logo, modernamente, 
deve-se também trabalhar com a concepção de garantismo positivo, 
que tutela de igual forma a segurança pública, enquanto direito 
fundamental de segunda dimensão, essencial para a garantia da 
qualidade de vida da população e, portanto, para a tutela da própria 
dignidade da pessoa humana. Aliás, vale recordar que o direito à 
segurança já encontrava previsão no art. 2o da primeira Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ao dispor que os 
direitos ‘naturais e imprescindíveis do homem’ são ‘a liberdade, a 
propriedade, a segurança e resistência à opressão’.  
 Essa postura preconceituosa e antidemocrática de certa parcela da 
doutrina revela um comportamento típico de quem foi acometido, 
pode-se dizer, pela ‘síndrome de Alice’, pois mais parece viver num 
‘mundo de fantasia’, com um direito penal de fantasia’, onde não 
existem homens que – de forma paradoxal – são movidos por 
verdadeiro descaso para com a vida humana; um mundo no qual não 
existem terroristas, nem organizações criminosas nacionais e 
internacionais, a comprometer as estruturas dos próprios Estados e, 
por conseguinte, o bem-estar da coletividade e a sobrevivência 
humana.” 1 

 
 
 Os próprios acusados não desconhecem a importância da 

interceptação telefônica na investigação criminal. Tanto é assim que, cientes de 

que poderiam ser alvos de investigação por conta de atos criminosos, diversos 

réus (ex.: o sentenciado VITTORIO TEDESCHI - cf. fl. 193, autos da ação cautelar 

                                                 
1 Cf. JÚNIOR, Américo Bedê e SENNA, Gustavo. Princípios do processo penal: entre o garantismo e 
a efetividade da sanção... p. 27/28. 
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n. 20045101530888-4) demonstraram em várias passagens do monitoramento 

realizado sua extrema preocupação com o “perigo do telefone”.  

 

 Não era para menos. Tão abundantes foram os indícios criminosos 

emanados da interceptação realizada que a relatividade dos direitos fundamentais 

(em particular, do direto à intimidade e privacidade) nem precisaria ser aqui 

relembrada. Entretanto, pela precisão das colocações encetadas, cabe trazer à 

colação o dizer de Alexandre de MORAES: 

 
 “Os direitos humanos fundamentais não podem ser utilizados 
como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, 
nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da 
responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total 
consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. 
 Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela 
Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que 
encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados 
pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das 
liberdades públicas). 
 Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos 
ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio 
da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e 
combina os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de 
uns em relação aos outros, realizando um redução proporcional do 
âmbito de alcance de cada qual (contradição de princípios), sempre 
em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 
constitucional com suas finalidades precípuas.” 1  

 
 
 Neste caso específico, as defesas impugnam a interceptação 

telefônica com base em dois argumentos: a suposta ausência de fundamentação 

                                                 
1 Cf. MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1o a 
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 5a edição. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 46/47. 
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nas decisões a respeito (decretação e as prorrogações da interceptação telefônica) 

e a superação do limite de sua duração.  

 

 Penso que interpretar é retirar das palavras utilizadas o sentido 

com que foram empregadas e não incutir nelas aquilo que se gostaria de ver 

expresso. Um fato seria a ausência de fundamentação, o que definitivamente não 

ocorreu. Outro fato bem diferente é o descontentamento para com o próprio teor 

da decisão impugnada. Em determinado ponto, alega-se que não houve menção a 

situações criminosas específicas nas decisões a respeito, o que não condiz com a 

verdade. Vale relembrar que, partindo da informação fática acerca da existência de 

quadrilha envolvida em fraudes a licitações na área de saúde pública (cf. 

informações advindas da Operação Vampiro), chegou-se a um quadro muito mais 

complexo.  

 

 Ademais, o resultado do monitoramento telefônico arrasa, sem 

qualquer dificuldade, as alegações defensivas. Somente com reforço probatório 

trazido pela interceptação telefônica foi possível descobrir, pouco a pouco, que a 

fumaça vislumbrada inicialmente vinha de fogo ardente, ou seja, os meros indícios 

tornaram-se provas delitivas cabais. Mais do que necessária, a interceptação 

telefônica mostrou-se, inegavelmente, imprescindível. 

 

 Por outro lado, não há quem seja mais habilitado a tecer juízo de 

valor sobre o conjunto probatório, inclusive sobre o monitoramento telefônico, 

senão o órgão do Poder Judiciário que acompanha, isento de interesses pessoais, 

contratuais ou financeiros, a postulação e a produção de provas. Ocorre que o 
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momento processual oportuno para proceder a esta análise, de forma aprofundada 

e exauriente, é o da prolação de sentença. É o que se cumpre agora. 

 É de se afastar também o argumento de que a prorrogação da 

interceptação telefônica excedeu o prazo legal, eis que só poderia haver uma única 

prorrogação e pelo prazo de até quinze dias. Trata-se de leitura tacanha da Lei n. 

9.296/96, postura que de tão isolada, vaga como uma alma penada e solitária no 

universo jurídico. Verdadeiramente, não é este o sentimento da esmagadora 

maioria doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Aliás, sobre o assunto, confira-

se o entendimento revelado no I Fórum Nacional de Juízes Federais Criminais do 

Brasil (2009), cujo teor do enunciado n. 2 foi o seguinte: “A quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas e telemáticas pode ser prorrogada tantas vezes quantas 

necessárias à investigação”. 

 Quanto à verificação do início e fim de cada período de 

interceptação, dever-se-ia verificar as decisões a respeito e contrastá-las com as 

datas que constam nos diálogos interceptados e não pretender que o Juízo faça o 

trabalho que cabe às defesas. Em outras palavras, ao invés de suscitar suspeitas 

como se fossem evidências de irregularidade, deve-se apontar e comprovar, de 

forma clara e direta, o vício vislumbrado, eis que, para isso, teve-se, desde 

sempre, acesso à integralidade das provas produzidas.  

 Assim, ante a carência de fundamento lógico, fático e jurídico, 

reconheço a validade da interceptação levada a efeito. 
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 Quanto à alegação de superposição das figuras da 

quadrilha e da organização criminosa,1 penso que se trata de confronto 

ilusório. Preliminarmente, deve-se reconhecer que, de fato, o Brasil não possui um 

tipo penal específico para incriminar a integração de indivíduos em organizações 

criminosas propriamente ditas. Sequer definição suficientemente clara do que seja 

uma organização criminosa existe originalmente em nossa legislação interna2.  

 

 Entendo que tal realidade, no entanto, em nada afeta a plena 

vigência do art. 288 do CP (crime de quadrilha), ou a vigência de outros 

dispositivos que incriminam associações criminosas em leis específicas (v.g.: art. 

35 da Lei n. 11.343/2006). A referida omissão legislativa também não autoriza que 

seja ignorada a possibilidade de existência fática de entidades, estruturas, 

engrenagens, organizações – ou seja lá qual for a denominação que se queira 

empregar –, enfim, de grupos de pessoas especialmente reunidos com a finalidade 

de cometer crimes de particular gravidade.  

 

 Não é por outra razão que, não obstante a inexistência do crime 

referido no ordenamento jurídico pátrio3, houve a especialização (cf. Resolução nº 

                                                 
1 Os Estados Unidos foram o primeiro país a utilizar o termo “organized crime” e o fizeram para 
tratar das políticas criminais de repressão à máfia surgida nos anos 20 e que se apresentava já 
naquela época com estruturação de caráter empresarial. A literatura norte-americana tratou de 
enfatizar as intenções monopolistas dos grupos mafiosos e a intersecção entre a economia legal e a 
economia ilegal. Cf. PAVARINI, Massimo. ¿Vale la pena salvar a la criminología? Cuadernos de 
Doctrina y Jurisprudência Penal. Buenos Aires, vol. 7, fasc. 13, 2001, p. 23. 
2 Há na doutrina até quem entenda que não deva haver uma definição taxativa do que seja 
organização criminosa e quais os crimes vinculados a esta figura para fins de específica 
punibilidade. Neste sentido: WOODIWISS, Michael. Capitalismo Gângster: quem são os verdadeiros 
agentes do crime organizado. Trad. C.E. de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007, p.37. 
3 Neste sentido, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei n. 150/2006. E interessante reparar 
que nem mesmo a tão criticada Lei 9.034/95 dispôs sobre o tema, muito provavelmente, porque 
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517/2006, do CJF, c/c Resolução n. 22/2010 do TRF 2a Região) da competência de 

Varas Criminais da Capital do Rio de Janeiro quanto ao processamento de crimes 

praticados por organizações criminosas. Adotou-se, para tanto, o conceito de 

grupo criminoso organizado previsto na Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional, da qual o Brasil é subscritor (vide Decreto n. 

5.015/2004)1.  

 No âmbito do TRF 2a Região, a conclusão do Grupo de Trabalho2 

composto por Juízes e Desembargadores Federais foi no sentido de que, paralelo 

ao conceito contido no aludido tratado, são elementos essenciais à configuração de 

uma organização criminosa: a composição por, no mínimo, três pessoas; a 

estabilidade; a prática de crimes graves e a estruturação. Ainda segundo o 

referido Grupo de Trabalho, são elementos indiciários da estruturação de uma 

organização criminosa: a finalidade lucrativa; o uso de modernos meios 

tecnológicos; hierarquia; divisão de trabalho; conexão com o Estado 

(corrupção, clientelismo e infiltração); uso de violência; prática de lavagem 

de dinheiro; transnacionalidade; obstrução da Justiça; finalidade de controle 

territorial (monopólio regional); imposição de sigilo e outros códigos de 

conduta e venda de proteção. 

                                                                                                                                                     

não se destinava a tal mister, como, aliás, deixa transparecer sua respectiva ementa ao pregar que 
o diploma legal citado abordaria tão somente “a utilização de meios operacionais para prevenção e 
repressão de ações praticadas por organizações criminosas”.  
1 A Convenção de Palermo define grupo criminoso organizado como sendo um “grupo estruturado 
de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente, atuando com o 
propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material”. 

2 O evento foi promovido pela Escola da Magistratura do TRF 2a Região, no dia 01.10.2010. 
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 Isto é dito para que se possa concluir que, embora vários dos 

elementos característicos de organizações criminosas possam ser identificados na 

prova contida nestes autos, em nenhum momento foi encetada pelo Ministério 

Público Federal ou admitida por este Juízo a acusação de prática do inexistente 

“crime de fazer parte de organização criminosa”. Entretanto, nada impede que se 

reconheça, a partir das provas coligidas, que investigados integram associações 

que, de forma estratégica, sofisticada e duradoura, praticam ilícitos penais, 

fazendo jus, por isso, ao emprego da denominação “organização criminosa”. 

 

 Nada obstante, a criminalidade empresarial é, antes de tudo, 

organizada, sendo caracterizada por fatores típicos do denominado “crime-

negócio”1, sendo eles: a pluralidade de componentes; a estrutura hierarquizada e 

estável; o uso da lógica empresarial e de meios tecnológicos avançados em suas 

ações delitivas; a divisão e a execução especializada de tarefas; o elevado poder 

de corrupção; a busca de máxima lucratividade e o exercício simultâneo de 

atividades lícitas e ilícitas2. Todos estes dados estão presentes nas condutas 

investigadas nos autos. Portanto, não há porque deixar de se falar em organização 

criminosa lato sensu, sem que isto afete a justa imputação do crime de quadrilha 

(art. 288 do CP).  

 

 Por tais razões, afasto as alegações de bis in idem e atipicidade. 

 

                                                 
1 Cf. GOMES, Rodrigo Carneiro. O crime organizado na visão da Convenção de Palermo. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2009, p. 19. 
2 Cf. SOBRINHO, Mário Sérgio. O crime organizado no Brasil. In Crime Organizado – Aspectos 
Processuais. Coord. Antonio Scarance Fernandes, José Raul Galvão de Almeida, Maurício Zanoide 
de Moraes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 32.  
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 Quanto à alegação de inépcia da denúncia, entendo que a 

mesma é desprovida de fundamento, eis que a peça inicial traça, segundo a visão 

ministerial, os papéis desempenhados individualmente pelos acusados, de modo 

que o enquadramento penal nada teve de impreciso ou vago. Não bastasse isso, 

nos chamados crimes societários, isto é, cometidos através de pessoas jurídicas 

constituídas sob a forma societária, é serena e remansosa a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores no sentido da não obrigatoriedade de discriminação 

exauriente e definitiva da função de cada um dos componentes da quadrilha 

quando do oferecimento da denúncia, haja vista que a colheita de provas serve 

para robustecer (ou não) a convicção e o detalhamento acerca das respectivas 

atuações individuais. 

 

 Além disso, o exercício do direito de defesa em nada foi 

prejudicado, sendo, ao revés, exercido em sua plenitude pelos acusados. 

Obviamente, não cabe exigir a identificação do exato lugar e momento em que os 

acusados teriam se associado para o fim de cometer crimes, eis que tal fator não 

consta da descrição típica de nenhum dos delitos imputados, nem mesmo do art. 

288 do CP. Como será explicitado em momento oportuno, o vínculo entre 

comandantes e subordinados na estrutura criminosa e a condução dos negócios 

ilícitos foram esclarecidos pelo monitoramento de comunicações autorizado pelo 

Juízo, pelos depoimentos prestados e pelo material apreendido. 

 

 Sendo assim, rejeito a alegação de inépcia da denúncia. 

 Quanto à alegação de cerceamento de defesa, penso que, 

também neste ponto, não há razão nas teses defensivas. Em suma, atacam-se dois 
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aspectos: a determinação e manutenção do desmembramento do feito e o 

indeferimento de algumas diligências requeridas.  

 Penso que no momento histórico em que todos clamam por 

celeridade na entrega da prestação jurisdicional (inclusive com base constitucional 

no direito à razoável duração do processo - art. 5º, LXXVIII da CR/1988), tornam-

se anacrônicas e inadmissíveis iniciativas em sentido contrário, ou seja, tentativas 

de postergação inútil do andamento processual. 

 

 Primeiramente, deve-se esclarecer que a mera imputação de crime 

de concurso necessário (ex.: quadrilha) não obriga o julgamento conjunto de todos 

os envolvidos, como, aliás, deixa claro o teor do art. 80 do CPP. Ademais, a 

manutenção de legítima restrição à liberdade de alguns réus justificava, à época, 

maior celeridade de modo a se alcançar rapidamente a execução da pena ou o 

resgate da liberdade irrestrita (i.e., não provisória). Em suma, não há nada de 

injusto ou arbitrário em se tratar distintamente réus que se encontravam em 

situação diversa. Em havendo - como há - obrigação de acelerar o trâmite 

processual em casos de réu preso, o desmembramento era medida impositiva.  

 

 Diga-se também que a decisão que determinou o 

desmembramento foi devidamente fundamentada e, em nenhum momento, foi 

impugnada por via recursal ou reformada ao longo de toda a instrução processual. 

Deve ser igualmente sublinhado que o desmembramento se deu sem qualquer 

cerceamento às partes, que tiveram plena possibilidade de produção probatória, 

desde que útil e pertinente, o que se deu, inclusive, quanto ao arrolamento das 

testemunhas. Logo, não houve qualquer prejuízo às partes. 
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 Aliás, é de ressaltar que este Juízo deferiu às defesas sucessivas 

ampliações do prazo para oferecimento de alegações finais e também permitiu a 

sua livre complementação pelas defesas que assim o desejaram. Desta forma, atos 

que, a princípio, estariam sujeitos à preclusão foram relevados, como prova de que 

a mais ampla defesa foi sempre homenageada por este Juízo.  

 

 De outra banda, é preciso que seja dada a devida atenção às 

sucessivas tentativas de convolar em absolutos e ilimitados os direitos processuais 

do réu, o que não se pode aceitar. Nesta linha, vale invocar o dizer de Sérgio 

Demoro HAMILTON,1 verbis: 

 
 “Em nome de um falso humanismo, transforma-se o sagrado direito à 
liberdade em total libertinagem, onde ao réu são concedidos todos os 
direitos no curso do processo. O afrouxamento das leis só trará 
conseqüências trágicas, principalmente, para o cidadão ordeiro, 
constantemente agredido pela ação de criminosos da pior espécie que 
gozam de toda a sorte de regalias concedidas pelo legislador. Quem 
viver verá, se é que não está presenciando, desde já, os resultados 
funestos de tal ‘política criminal’.”  

 
 
 Também não há qualquer indevida restrição ao direito de defesa 

pelo justo indeferimento de algumas diligências requeridas. Aliás, as decisões 

sobre estes pleitos foram adequadamente fundamentadas com base no caráter 

procrastinatório e inútil de algumas medidas vindicadas, muitas contendo pleitos 

sobre informações já existentes nos autos. Descabe tentar fazer deste Juízo o 

revisor extemporâneo de suas próprias decisões e isto vale tanto para os pedidos 

                                                 
1 Cf. HAMILTON, Sérgio Demoro. Processo Penal: reflexões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
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de reunificação (ou remembramento, como disseram alguns) de autos quanto para 

a inadmitida revisão do requerimento de diligências. 

 

 No mais, é de se dizer que a oportunidade de manifestação nos 

autos foi irrestrita, sendo dadas, fundamentadamente e em tempo razoável, as 

devidas respostas decisórias por parte deste Juízo. Neste contexto, prazos foram 

sucessivamente alargados e omissões foram toleradas, sempre visando a trazer 

para os autos todas as informações úteis, pertinentes e necessárias ao deslinde da 

ação penal. Há que se dizer, por fim, que este Juízo jamais se imiscuiu no 

conteúdo das manifestações das partes de modo que, quem não se expressou nos 

autos, foi porque assim o quis ou porque tinha intenções protelatórias 

impregnadas de má-fé processual. 

 

 Dito isto, rejeito a alegação de cerceamento de defesa. 

 
 Quanto à alegação de que o controle governamental dos 

gastos impediria a consumação dos delitos imputados, mostra-se fantasiosa 

a insinuação de que a possibilidade de fraude ao caráter competitivo das licitações 

referidas neste processo seria nula em virtude do controle estatal dos contratos 

administrativos e editais de licitações. Afirma-se também que os preços de 

referência em licitações são baseados em profundos estudos prévios de mercado. 

Na linha da versão sustentada, os crimes previstos na lei de licitações seriam todos 

de concretização impossível e as normas penais em questão completamente 

inúteis, o que não condiz com a realidade.  
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 Infelizmente, há que se reconhecer que não vivemos no país das 

maravilhas, onde somente existem pessoas de boa-fé e instituições públicas 

funcionando perfeitamente. A prova contida nos autos demonstra exatamente isto. 

A atuação de quadrilhas especializadas em lesar o erário ratifica a necessidade da 

intervenção penal do Estado, haja vista que, inegavelmente, os interesses 

envolvidos nesta seara são de relevância social ímpar e a ineficácia das sanções 

cíveis e administrativas tem se mostrado patente. 

 

 Neste aspecto, partem algumas defesas de premissa incorreta e 

desarrazoada. Incorreta porque a tentativa de fazer crer que o preço da proposta 

vencedora foi inferior, em alguns casos, à estimativa de mercado não merece 

maior crédito, até porque, com a “quebra”1 de patentes de diversos medicamentos 

e insumos, o valor de mercado dos mesmos foi reduzido significativamente. 

Desarrazoada porque, ainda que o preço oferecido (ajustado previamente) fosse 

inferior ao valor de mercado, isto não afastaria a incidência das normas penais da 

Lei 8.666/93, pois não se busca, através da licitação, a proposta que mais se 

aproxime dos valores praticados no mercado, mas sim aquela mais vantajosa para 

a Administração Pública, independentemente do preço de custo, de mercado ou, 

até mesmo, do preço inicialmente almejado pelo órgão ou entidade licitante. 

 

 A idéia de superfaturamento remete à noção de “elevação 

arbitrária”, isto é, sem justo motivo, o que não importa em considerar o patamar 

estabelecido pelo suposto valor de mercado de um bem ou mercadoria. Neste 

                                                 
1 Trata-se de fato público e notório em relação a diversos itens abordados nestes autos, sobretudo 
no tocante a medicamentos destinados ao combate à AIDS e demais doenças infecto-contagiosas. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 39

sentido, os ajustes fraudulentos imputados que afastaram o caráter competitivo 

dos certames aludidos nos autos violaram o interesse público na captação da 

proposta mais vantajosa para o erário e, portanto, configuraram ofensa ao bem 

jurídico penalmente tutelado.  

 

 Destarte, analisadas as questões expostas, passo à apreciação do 

mérito, começando por abordar a contextualização do tema principal destes autos 

- a licitação como procedimento de contratação pelo Poder Público - no cenário 

jurídico-econômico. 

 
3- A contextualização da licitação no cenário econômico-social do Brasil. 
 
 
 Antes de adentrar especificamente na análise dos fatos e provas, 

penso ser importante traçar breves considerações acerca do processo de 

contratação pelo Poder Público na realidade brasileira contemporânea. 

 

 Seguindo a lição da mais abalizada doutrina especializada,1 a 

licitação é definida como sendo o procedimento administrativo por meio do qual a 

Administração Pública seleciona a melhor proposta para aquisição de bens e 

serviços entre as oferecidas pelos agentes interessados. Atualmente, o tema é 

disciplinado pela Lei 8.666/93, contudo, devido à importância do assunto, a 

preocupação em normatizar este tópico de maneira específica já conta em nosso 

                                                 
1 Cf. CARVALHO FILHO, José do Santos. Manual de Direito Administrativo. 12ª edição. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 24. 
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país com mais de cento e quarenta anos1. Não é para menos, pois, desde o 

Império, as venalidades rondam soturnamente a contratação de bens e serviços 

pelo Poder Público2. 

 

 Portanto, o regramento da licitação não é só uma determinação 

constitucional ao legislador (art. 37, XXI da CR/88), mas uma necessidade 

decorrente da própria realidade econômica em que vivemos. Segundo dados 

publicados, em 16.02.1997, no jornal Gazeta Mercantil, as contratações públicas 

no Brasil envolvem cerca de 16 % do PIB – Produto Interno Bruto, o que se 

mostra acima da média internacional, que gira em torno de 10 a 15%. 

 

 Impende salientar que diversas críticas são ainda hoje 

direcionadas à Lei n. 8.666/93, algumas de tom irônico, contendo alusão ao 

número da besta (666). Nada que surpreenda, pois, como sói ocorrer em matérias 

que envolvam impublicáveis interesses econômicos e políticos, os grupos de 

pressão que rotineiramente assolam, de forma parasitária, a atividade legislativa 

também têm infestado a doutrina pátria, sobretudo, por meio de parcialíssimos 

                                                 
1 O primeiro diploma normativo que tratou do procedimento de contratação por parte do Poder 
Público foi o Decreto n. 2926, de 14.05.1862, onde eram regulamentadas as “arrematações dos 
serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Públicas”. Cf. PEREIRA 
JÚNIO, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7ª 
edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 1 e FREITAS, André Guilherme Tavares. Crimes 
na Lei de Licitações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 1.  
2 Conforme se pode notar no interessante relato de Laurentino GOMES, verbis:“Outra herança da 
época de D. João é a prática da “caixinha” nas concorrências e pagamentos dos serviços públicos. 
O historiador Oliveira Lima, citando os relatos do inglês Luccock, diz que se cobrava uma comissão 
de 17% sobre todos os pagamentos ou saques no tesouro público.“ Cf. GOMES, Laurentino. 1808: 
como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e 
mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007, p. 192. 
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posicionamentos encomendados e vendidos a peso de ouro, o que, obviamente, 

parte de quem pode e, acima de tudo, precisa pagar por isso. 

 

 Penso que o referido diploma legal, se não é perfeito, eis que se 

trata de obra humana, também não é teratológico, como pintam alguns. 

Considere-se igualmente que, apesar das minúcias tecidas na Lei n. 8666/93 

acerca dos mandamentos de transparência, moralidade, impessoalidade e 

economicidade, a prova que emerge destes autos não deixa dúvidas de que, ainda 

assim, agentes especializados em se locupletar ilicitamente dos recursos públicos 

conseguem concretizar seus objetivos criminosos. 

 

  Noutro giro, uma das justas críticas à Lei 8.666/93 se dá em 

relação à timidez com que atuou o legislador no aspecto penal, haja vista que 

todos os crimes previstos na lei de licitações são sancionados com mera detenção, 

o que lhes confere, por exemplo, a possibilidade de soltura mediante prestação de 

irrisória fiança. Por tais razões, penso que o legislador fraquejou ao não dar às 

graves práticas delitivas em questão as respostas penais merecidas, ou seja, 

equivalentes ao prejuízo gerado a valores socialmente relevantes. 

 

 Destarte, viola-se aqui uma das facetas do moderno princípio da 

proporcionalidade, qual seja a vedação à proteção estatal deficiente em relação a  

interesses e direitos fundamentais, haja vista que por meio de crimes em licitações 

são afetados recursos públicos destinados a importantes prestações sociais. O 

brando e acanhado tratamento normativo referido ratifica a lição doutrinária 
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acerca da relação entre a criminalidade empresarial e a repressão penal, conforme 

se verifica na passagem a seguir transcrita: 

 
“(...) os legisladores admiram e respeitam os homens de negócios, não 
sendo concebível tratá-los como delinqüentes. No período medieval 
algumas pessoas da sociedade eram beneficiadas com imunidades 
quanto ao castigo, denominadas “benefício do clero”. Hoje, tal 
imunidade relativa decorre do “benefício do negócio”. Em segundo 
lugar, também justificam uma implementação de respostas 
diferenciais, normalmente não-penais, aos autores de crime do 
colarinho-branco. E o fazem para coibir tais atos não com o mesmo 
rigor que coíbem outros delitos patrimoniais. Em geral, as penas não 
são altas, admitem mecanismos substitutivos da privação da 
liberdade, as penas são mais pecuniárias que pessoais, tudo com base 
na idéia da desnecessidade de uma ressocialização de tais 
delinqüentes, pois não estão eles dessocializados. Um terceiro fator a 
que normalmente se recorre para tratar diferencialmente o criminoso 
do colarinho-branco diz respeito às conseqüências de tais delitos não 
serem diretamente sentidas pela comunidade. As violações da lei 
feitas pelos poderosos são complexas e seus efeitos difusos.” 1 

 

 No mesmo diapasão, segue o dizer de Rodolfo Tigre Maia,2 verbis: 
 

“(...) em geral constata-se muitas vezes um tratamento que pode ser 
rotulado de leniente e diferenciado para os crimes praticados por 
‘colarinhos brancos, que muito raramente são efetivamente levados 
aos cárceres – situação contrastante com a resposta freqüentemente 
mais dura e severa que se dá aos autores dos crimes característicos 

                                                 
1 Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2008, p. 202. No mesmo sentido, BARATTA chamou a atenção para a diferença da resposta penal 
dada à criminalidade tradicional e à criminalidade que atinge interesses da coletividade. Confira-se: 
“(...) há que se assinalar que o privilégio da tutela e a intensidade da mesma nem sempre se 
encontram em relação com o grau em que merecem ser protegidos os interesses individuais ou 
coletivos e com o nível de perigo das diferentes situações. Assim, por exemplo, interesses que 
pertencem ao âmbito da incolumidade física ou da vida são privilegiados em relação àqueles 
interesses difusos ou coletivos (também do ponto de vista jurídico-processual), mesmo quando 
estes últimos não sejam menos importantes para a qualidade de vida dos indivíduos e afetem a um 
número maior deles.” Cf. BARATTA, Alessandro. Criminologia e dogmática penal. Passado e futuro 
do modelo integral da ciência penal. Revista de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1981, n. 31, 
jan.-junho, p. 21. 
2
 Cf. MAIA, Rodolfo Tigre. Tutela penal da ordem econômica: o crime de formação de cartel. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 32. 
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das classes populares. Trata-se, por evidente, de um contexto de todo 
indesejável, não só por caracterizar inequívoca situação de 
desigualdade material, de sinal trocado entre ricos e pobres, como por 
redundar em uma crise de legitimidade do sistema penal, em 
particular, e do próprio Estado como um todo.”  

 
 

 Em oposição a esta benesse fática e normativa, emerge a 

necessidade de que o Direito Penal seja modernizado e aplicado de modo a tutelar, 

com eficácia, a higidez das prestações estatais essenciais à preservação da 

dignidade da pessoa humana. Dentre as prestações aludidas, obviamente, estão 

incluídas as ligadas à saúde pública, desenhada por expressa determinação 

constitucional como direito de todos e dever do Estado (art. 196 CR/88). Observe-

se o que diz a respeito a doutrina especializada: 

 
“No Estado moderno, junto a essa proteção de bens jurídicos 
previamente dados, surge a necessidade de assegurar, se necessário 
através dos meios de Direito Penal, o cumprimento das prestações de 
caráter público de que depende o indivíduo no quadro da assistência 
social por parte do Estado. Com essa dupla função, o Direito Penal 
realiza uma das mais importantes das numerosas tarefas do Estado, na 
medida em que apenas a proteção dos bens jurídicos constitutivos da 
sociedade e a garantia das prestações públicas necessárias para a 
existência possibilitam ao cidadão o livre desenvolvimento da sua 
personalidade, que a nossa Constituição considera como pressuposto 
de um condição digna.”1 

 
 
 A insuficiência da legislação penal que tutela a lisura da licitação 

caminha de mãos dadas com a raridade da repressão penal concreta neste campo, 

sendo estes fatores notados pela ousadia e estabilidade com que ocorre a 

reiteração das práticas fraudulentas nesta seara. Um recente estudo revelou que 

                                                 
1 Cf. PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 3a edição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 64/65. 
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de cada R$ 100,00 (cem reais) que o governo brasileiro precisa gastar, R$ 68,00 

(sessenta e oito reais) saem dos cofres públicos com licitação,1 o que seria salutar 

não fosse a outra conclusão relatada, qual seja a de que 50% dos empresários 

entrevistados que participam de licitações no Brasil confessaram que já pagaram 

propina e combinaram preços antes de entregar a proposta oficial, tendo sido 

apurado que os acordos fechados “por debaixo dos panos” sugam dos cofres 

públicos cerca de 25% a mais do que seria pago em condições normais. 

 

 Em direção oposta a esta triste realidade, tem-se o art. 3º da Lei 

8.666/93, que dispõe o seguinte: “A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para Administração e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 

 Sem maior dificuldade, conclui-se que a seleção da proposta mais 

vantajosa é, a um só tempo, o fim de interesse público que se quer alcançar em 

toda licitação (em sentido amplo) e o resultado que se busca em cada licitação 

(em sentido estrito). Assim sendo, o meio correto para atingir este fim é a fiel 

observância do princípio da competitividade. Com base na finalidade exposta 

acima e no princípio que lhe é decorrente, diversas outras normas são previstas na 

                                                 
1 Conforme reportagem da jornalista Carina Nucci, intitulada “O Mouse contra os Ratos”, publicada 
na revista Veja, n. 23, 08.07.2005, p. 136/137. 
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Lei de Licitações, dentre elas, a vedação contida no art. 3º1 e os crimes descritos 

nos arts. 902 e 96, I3 do referido diploma legal. Ao discorrer especificamente sobre 

a temática penal no âmbito da Lei n. 8.666/93, assim se manifestou Jessé Torres 

PEREIRA JUNIOR4: 

 
 “Contempla o dispositivo duas condutas distintas: frustrar (baldar, 
anular, impedir) e fraudar (burlar, enganar) o caráter competitivo do 
procedimento licitatório. Este é da essência da licitação e, uma vez 
afastado, pela supressão ou pela fraude, a própria licitação deixa de 
existir. Equivaleria a um ´jogo de cartas marcadas´, cujo desfecho já 
estaria estabelecido em favor de um dos jogadores. Assim, os demais 
licitantes estariam concorrendo apenas por concorrer (cientes ou não 
de tal circunstância), pois que o objeto do certame já estará 
adjudicado a um deles. 
 A frustração ou fraude do procedimento licitatório poderá decorrer 
de ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. Como se pode 
ver da cláusula final da enumeração, tem ela caráter exemplificativo, 
admitindo interpretação analógica para absorver qualquer outro meio 
que permita ao agente (ou agentes) frustrar ou fraudar a competição. 
Ajuste é o trato, o acordo, o acerto entre os co-autores, de modo a 
afastar a competição. Combinação contém a idéia de algo mais amplo, 
como um plano ou estratégia estabelecidos para impedir a livre 
contenda entre os licitantes. Qualquer outro meio como o ardil 
(expediente fraudulento) ou a simulação, pode ser apto à tipificação 
da conduta, desde que seja capaz de obstar a livre competição entre 
os concorrentes.” Grifou-se. 

                                                 
1 “Art. 3º, par. 1º– É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.” 
2 “Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” 
3 “Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de 
bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 
I – elevando arbitrariamente os preços;” 
4
 Cf. PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da 
administração pública. 7ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 103. 
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 Os tipos penais descritos no art. 90 e no art. 96, I, ambos da Lei 

de Licitações (Lei n. 8.666/93) possuem conteúdos e finalidades protetivas 

distintas, sendo certo que o primeiro dos delitos referidos contém menção a dolo 

específico (“com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 

da adjudicação do objeto da licitação” ), o que afasta qualquer possível alegação 

de bis in idem1. 

 

 Por outro lado, a incidência do disposto no aludido art. 962 

somente se dá sobre fatos que envolvam aquisição de bens ou mercadorias, mas 

não sobre as acusações relativas às contratações do serviço de lavanderia por 

hospitais públicos, havendo, portanto, quanto a estas, notória inadequação típica.  

 

 Aliás, sobre este dispositivo, cabe reprisar que o termo 

“superfaturamento” equivale à elevação arbitrária (i.e.: sem justo motivo, sem 

causa natural). Com efeito, fraudar é enganar, é utilizar-se de artifício ou ardil 

capaz de induzir a erro o lesado ou, já estando ele em erro, nele o manter. No 

caso dos autos, o essencial é que, ante o acertamento prévio de preços, impediu-

se a verdadeira disputa entre empresas que deveriam ser reais concorrentes. Por 

conseguinte, evitou-se a redução do preço. Penso que, neste caso, a lesada ou 

                                                 
1 Cf. FREITAS, André Guilherme Tavares. Crimes na Lei de Licitações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 103.  
2 Observe-se que o art. 96 é claro ao dispor: “Art. 96 Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:” 
Aliás, sobre o tema, há uniformidade na doutrina. Neste sentido, confiram-se: FREITAS, André 
Guilherme Tavares. Crimes na Lei de Licitações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 174 e 
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração 
pública. 7ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 928. 
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enganada, como queiram, é a Administração Pública em geral, independentemente 

da ciência ou participação de servidores públicos que atuaram nos certames 

fraudados.  

 

 A propósito, como será notado, nenhum dos ajustes comprovados 

nos autos foi feito para que fosse estipulado um teto de ganhos dos licitantes, ou 

seja, todos os acordos denotam que a preocupação sempre foi a de aumentar o 

preço ou, no mínimo, não deixar que o preço caísse a fim de assegurar lucro ilícito 

em nítido prejuízo dos cofres públicos. 

 

 Imagine-se a hipótese de uma dona de casa que sai às 

compras cotidianas para manutenção do lar. Será que, se puder pagar 

preço menor que o de “referência”, o de custo ou mesmo o noticiado na 

propaganda da televisão, ela não deve fazê-lo porque este não é o “preço 

de mercado”? Ou será que deve prevalecer o direito dos empresários à 

margem de lucro (determinada por eles mesmos, claro)? 

 

  Ora, é evidente que, visando a otimizar o orçamento 

doméstico, qualquer dona de casa em sã consciência procurará pagar 

sempre o menor preço possível, seja este qual for. Penso que o mesmo 

raciocínio deve valer para a gestão de recursos públicos e é esta a mens 

legis dos tipos penais previstos na lei de licitações. É sob este prisma que 

penso ser inadmissível a tese sustentada por algumas defesas de que, 

mesmo se caracterizadas combinações ou ajustes prévios visando a 

evitar a queda de preços ou elevá-los, não haveria fraude ou crime 
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punível, se o valor alcançado fosse compatível ou inferior ao preço de 

mercado ou preço de referência fixado pelo licitante. 

 

 Assim, pouco importa o valor de mercado, o preço de referência 

ou mesmo o custo de produção do bem ou mercadoria, uma vez que, para os 

cofres públicos, o melhor é e será sempre alcançar o menor preço possível, 

independentemente destes patamares. A decisão sobre se vale a pena ou não 

oferecer preço abaixo do que se considera lucrativo ou ideal cabe aos licitantes, 

mas deve ser tomada individualmente, sem conchavos visando a congelar a 

cotação. Há claro erro de perspectiva por parte daqueles que pensam que a lesão 

ao erário é pressuposto típico que deve ser aferido apenas de acordo com o preço 

de mercado ou de referência. Nesta linha de raciocínio, acredita-se que não há 

crime caso seja ajustado previamente preço igual ou abaixo do que se considere o 

valor de mercado ou de referência (supostamente pesquisado pelo órgão ou 

entidade licitante).  

 

 Aliás, acerca do multicitado “preço de referência” que seria fixado 

pelo próprio licitante como valor máximo, é de se dizer que, após óbvia consulta a 

seus constituintes, várias das defesas admitiram que o preço atingido na licitação 

anterior guiava o preço de referência do certame subsequente, o que confirma 

veementemente a nociva repercussão da prática combinada de congelamento de 

preços. 

 

 Quanto ao delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, a vantagem a 

ser obtida pelo agente é citada apenas a título de dolo específico. Mesmo assim, 
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tal vantagem não tem de ser necessariamente econômica, podendo consistir, por 

exemplo: no afastamento de concorrentes; na maior divulgação publicitária com a 

manutenção de importantes contratos com entidades públicas; na importância 

daquele contrato para o “currículo” da empresa no ramo em que atua; na 

consideração, em posterior licitação, do histórico contratual da empresa, dentre 

outras múltiplas possibilidades.  

 

 Já quanto ao crime previsto no art. 96, I do referido diploma legal, 

ainda que considerando posicionamentos de renomados juristas em sentido 

contrário, penso que, de per si, a combinação de congelamento das 

propostas já acarreta prejuízo para os cofres públicos e, por conseguinte, 

a incidência da norma penal.  

 

 Estabelecidas estas breves premissas, passo à análise das 

imputações descritas na denúncia. 

 
4- As fraudes em licitações para compra de insumos e medicamentos. 
 
 
 A denúncia descreve a existência de duas organizações criminosas 

que, mediante divisão de tarefas e cooptação de servidores públicos, obtinham alta 

e ilícita lucratividade mediante fraude ao caráter competitivo de licitações 

realizadas por órgãos e entidades atuantes na área de saúde pública. Tais delitos 

seriam praticados em meio ao exercício das atividades empresariais habituais dos 

acusados. Assim, segundo o MPF, a medida de interceptação telefônica (autos n. 

2004.510101530888-4) e os documentos apreendidos nas buscas judicialmente 

autorizadas revelaram a prática de fixação de preços artificiais em diversos 
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certames nos relativos à compra de insumos utilizados na fabricação de 

medicamentos e à contratação do serviço de lavanderia por hospitais públicos.  

 

 Segundo a acusação, atuavam nas fraudes em licitações para 

compra de antirretrovirais1, além dos acusados VITTORIO TEDESCHI e ALTINEU 

PIRES COUTINHO (já sentenciados), os réus FRANCISCO SAMPAIO, FLÁVIO 

GARCIA, PREMANANDAM MODAPOHALA, DARCI ACCORSI, WILSON CARVALHO, 

RONALDO ALEXANDRE, CÉSAR AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO.  

 

 Neste contexto, teriam sido fraudados certames destinados à 

aquisição de insumos e medicamentos2 que seriam adquiridos para servir aos 

principais laboratórios públicos do Brasil, tais como: Instituto de Tecnologia em 

Fármacos – FARMANGUINHOS, da FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz – órgão 

federal); Indústria Química do Estado de Goiás S.A. – IQUEGO; Laboratório 

Farmacêutico do Estado de Pernambuco – LAFEPE e a Fundação para o Remédio 

Popular – FURP. Em que pese a natureza estadual destes três últimos, os mesmos 

integram um sistema de produção de medicamentos a baixo custo mantido com 

recursos do Ministério da Saúde, órgão da União Federal, sujeitos ao controle do 

Tribunal de Contas da União. Ainda que assim não fosse, encontra-se sedimentado 

o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que cabe à Justiça Federal 

julgar delitos conexos aos de sua competência3. 

                                                 
1 Coquetel de remédios contra a AIDS: Zidovudina (AZT), Didanosina (DDI), Zalcitabina (DDC), 
Estavudina (D4T), Lamivudina (3TC), Nervirapina, Delavirdina, Saquinavir e Indivanir. 
2 Ex.: Zidovudina (AZT), Didanosina (DDI), Zalcitabina (DDC), Estavudina (D4T), Lamivudina (3TC), 
Nervirapina, Delavirdina, Saquinavir e Indivanir. 
3 Neste sentido, podem ser citados, à guisa de exemplo, os seguintes julgados: HC n. 102056/RJ, 
rel. Min. Jorge Mussi, DJ em 09.03.2009; HC 53273/DF, rel. Min. Felix Fischer, DJ em 14.08.2006 e 
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 Somente diante de cada fato concreto imputado e de acordo com 

a prova colhida ao longo da instrução, poder-se-á afastar ou ratificar a 

culpabilidade de cada um dos acusados, nos termos do art. 29 do CP. Na 

denúncia, o Ministério Público Federal utilizou diversos critérios para tentar ordenar 

os eventos delitivos, quais sejam: a ordem cronológica de ocorrência das fraudes; 

as instituições atingidas e os objetos a serem adquiridos em cada um dos 

certames. Assim houve, por vezes, a repetição de fatos e personagens, o que é 

compreensível ante a notória complexidade do caso. Diante desse quadro, analiso 

a seguir, separadamente, cada uma das imputações encetadas em face dos 

acusados.  

 

5- As fraudes no âmbito LAFEPE – Laboratório Farmacêutico do Estado 
de Pernambuco. 
 
 
 Segundo a denúncia, atuaram nas fraudes às licitações desta 

instituição as empresas BRASVIT, AB FARMO QUÍMICA e PHARMANOSTRA 

COMERCIAL LTDA., sendo que estas se associaram para falsear competitividade, 

combinar preços e ajustar previamente qual delas seria a vencedora. Além disso, 

haveria o acerto da remuneração a ser paga às empresas “perdedoras”, uma 

espécie de comissão que girava em torno de 5 % do valor do contrato, sobretudo, 

quando parte do produto a ser entregue à entidade pública fosse fornecido à 

vencedora pelas concorrentes perdedoras (operação denominada de “cirurgia” 

pelos denunciados). 

                                                                                                                                                     

Resp 721948/RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ em 21.11.2005. Em todos estes julgados, 
são citados os verbetes n. 122 e 208 da súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal 
de Justiça. 
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 Desta forma, as empresas referidas teriam se alternado como 

vencedoras de sete pregões realizados no âmbito do LAFEPE de junho a agosto de 

2005 (pregões de n. 68; 69; 79; 91; 93; 94 e 102). Segundo a acusação, há 

provas concretas de que alguns destes certames tiveram o seu caráter competitivo 

fraudado pelos acusados e o dinheiro referente às comissões ilícitas teria sido 

depositado na conta da empresa CADEF REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 

pertencente ao acusado FLÁVIO GARCIA DA SILVA, gerente comercial da 

BRASVIT. Por outro lado, o dinheiro relacionado a comissões ilícitas decorrentes de 

licitações do IQUEGO teria sido depositado na conta da empresa RAWBRAS 

QUÍMICA DO BRASIL LTDA., pertencente ao réu FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE 

FARIA, sócio da BRASVIT (vide relatório policial de fls. 258/265). 

  

 De fato, como se verá, diversos indícios colhidos ao longo da 

instrução corroboram afirmações do parquet, como, por exemplo, o diálogo 

interceptado no dia 17.05.2005, às 10:32 hs1, no qual FLÁVIO GARCIA DA SILVA 

manteve contato telefônico com funcionária da empresa AB FARMO QUÍMICA, do 

                                                 
1
 Confira-se a transcrição do diálogo aludido:  
“Flávio Garcia da Silva- ... eu estou emitindo uma nota aqui, tá? Que é lá do LAFEPE, tá? A nota duzentos e cinqüenta e oito 
da CADEF, tá? Nota fiscal número duzentos e cinqüenta e oito de comissões sobre vendas. O valor é (R$ 129.200,00) cento 
e vinte e nove mil e duzentos ... 
(...) 
Flávio Garcia da Silva - Isso. Aí eu vou te dar o número da conta, que é a conta da CADEF. 
J- Vai mudar? 
Flávio Garcia da Silva - Não, quando é IQUEGO e coisa, é RAWBRÁS, quando é LAFEPE e FUNED aí é CADEF. 
J- Ah, tá bom. 
Flávio Garcia da Silva - A CADEF não recolhe aquele quatro e meio, quatro e sessenta e cinco por cento não, tá? Porque o 
seguimento dela é outro, não é de consultoria nem nada, é só de representação, tá? Então eu vou te dar o número que é da 
CADEF, tá? Bota aí CADEF REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, agência ... UNIBANCO, agência 0401, conta corrente 
219084-1 
(...) 
Flávio Garcia da Silva - Tá ok, então eu fico aguardando aí para depositar. Você vai fazer esse depósito... eu vou te passar 
pelo fax agora a nota fiscal, o seu final é 02, 2161-0802, eu te mando pelo coisa e vou deixar isso aqui em um envelope lá 
na feira com PREM (PREMANANDAM MODAPOHALA) e ele te entrega a nota fiscal original, isso aqui é só pra adiantar 
para você poder fazer a remessa (...)” 
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denunciado PREMANANDAM MODAPOHALA, dando orientações sobre o depósito 

de uma comissão referente à uma licitação do LAFEPE em que a empresa AB 

FARMO QUÍMICA foi vencedora.  

 

 Passo então à análise específica das fraudes apontadas em 

licitações realizadas pelo LAFEPE. 

 
5.1- A fraude no pregão nº 045/2005 do LAFEPE - compra de DDI 
(didanosina). 
 
 
 Em 21.06.2005, foi realizada licitação no LAFEPE visando à 

aquisição de produtos para produção do coquetel anti-aids, dentre eles, a 

didanosina (DDI). FLÁVIO e FRANCISCO mantiveram contato com funcionário da 

LAFEPE (Evandi Alves do Nascimento – depoimento à fl. 4362) para que este lhes 

enviasse o respectivo edital diretamente para o e-mail brasvit@uol.com.br. As 

tratativas entre FLÁVIO e FRANCISCO foram aprofundadas na conversa telefônica 

travada em 09.06.2005, às 15:03 hs, sendo, inclusive, feita alusão a pagamento 

anterior de propina a funcionário do IQUEGO, no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais). FRANCISCO e FLÁVIO mantiveram contato telefônico com Daniela, 

funcionária da AB FARMO de PREMANANDAM, respectivamente, às 10:18 hs e 

10:33 hs, do dia 21.06.2005.  

 

 Nas referidas conversas, fica claro que FRANCISCO, FLÁVIO e 

PREMANANDAM combinam previamente as propostas a serem ofertadas no pregão 

em tratativas nas quais se fala em “não estragar preço” e “jogar o preço lá 

pra baixo”. Percebe-se, claramente, que tudo isto ocorre no seio de uma parceria 
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inteligente, imperceptível aos olhos de pregoeiros e entidades licitantes e criminosa 

na qual a “cobertura” recíproca e alternada entre as empresas era planejada em 

detalhes. A seguir, transcrevo trechos dos diálogos degravados a respeito:  

 
21/06/2005 às 10:18:05– FLÁVIO X FARIA/DANIELA - Terminal 21 81141500 
 
Francisco Faria - É, pra gente Senão nós dois vamos guerrear fazer uma 
composição para não estragar esse preço, entendeu?isso aí e vamos 
jogar o preço lá pra baixo, então não dá lance, deixa que a gente já 
cobriu vocês antes em várias situações, entendeu, no INDINAVIR em 
outros produtos aí, então eu queria que você não desse lance, tá, e 
depois eu converso com o PREMANANDAM e a gente compra parte do 
produto de vocês. 
Daniela- Hum, entendi. 
Francisco Faria - Entendeu, porque senão porra,  nós vamos botar esse preço do 
LAFEPE lá pra baixo no DDI. 
Daniela- Hum, hum, entendi. 
Francisco Faria - Então, como a gente tá jogando essa parceria aí 
FARMANGUINHOS jogando essa parceria em outros lugares, é ... eu 
queria antes da gente destruir ... quer dizer, eu tenho certeza que o 
PREMANANDAM, a política dele é não arrebentar com o preço. Depois 
eu compro de vocês o produto. 
Daniela- Entendo. Tá bom. 
 
21/06/2005 às 10:33:15– FARIA X FLÁVIO - Terminal 2181141500 
 
Francisco Faria - É ... eu estava pensando o seguinte, a gente para, é ... vamos 
fazer o seguinte: PREMANANDAM nós importamos, a gente fatura pra você 
e depois você repassa parte do dinheiro para a BRASVIT. 
Flávio Garcia - Tudo bem. 
Francisco Faria - Como a gente fez com o IQUEGO, entendeu? Porra, a gente 
pediu a DANI para parar, ela disse que não podia parar e a gente não quis 
estragar o preço. Então você leva e metade do pedido é nosso, a gente 
importa o DDI, fatura para você, você recebe e paga pra gente, eu 
acho que é a maneira mais inteligente. Mostra para ele que a gente tem 
força e que teria preço, tá entendendo, e a gente não fode a porra do 
preço. Eu acho que é o mais ... porque de qualquer forma FLAVIO, a gente 
pega com o MORENO (PREMANANDAM) qualquer coisa ... 
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 Por fim, verifica-se que o contrato de fornecimento de 185 KG de 

didanosina celebrado entre a BRASVIT e o LAFEPE rendeu à primeira o valor de R$ 

305.065,00 (cf. fls. 2623/2626, autos n. 2005.5101523708-0). 

 

 Ante o exposto, os acusados FLÁVIO GARCIA DA SILVA, 

FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA, PREMANANDAM MODAPOHALA 

incorreram na prática do crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93.  

 
 
5.2- A fraude no pregão nº 056/2005 do LAFEPE - compra de ganciclovir. 
 
 
 Conforme os autos n. 2004.510101530888-4 (medida cautelar de 

interceptação telefônica), entre 21.06 e 29.06 de 20051 (respectivamente, às 

14:43 hs e às 11:16 hs, tel. 81141500), foram travados diálogos entre FLÁVIO, 

atuando pela BRASVIT, e CÉSAR AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO, atuando pela 

PHARMANOSTRA, nos quais foram ajustados preços a serem lançados na licitação 

                                                 
1 Eis o trecho em que ocorre a combinação de preços: 
(...) 
César Augusto - Você ligou pra mim? 
Flávio Garcia- É, eu dei uma ligadinha sim. 
César Augusto - O ZÉ (JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS) já me explicou. 
Flávio Garcia - Já te explicou né? Eu estou trocando aqui a oferta tá e a  gente faz um meio a 
meio lá, tá? 
César Augusto - Beleza. 
Flávio Garcia - Eu tô botando 7.732 (sete sete três dois) tá? Bota uns 7.850 (sete 
oitocentos e cinqüenta) tá, e aí a gente divide o negócio. 
César Augusto - Tá certo. 
 (...) 
 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 56

do LAFEPE para compra de ganciclovir1, sendo escolhida a empresa BRASVIT para 

vencê-lo. De fato, no dia 30.06.2005, sagrou-se vencedora a BRASVIT.  

 

 Nas tratativas, JOSÉ AUGUSTO comenta a homologação da 

licitação aos risos com FLÁVIO, que, posteriormente, fala com CÉSAR AUGUSTO 

em “dividir o negócio” e menciona expressamente os valores a serem 

apresentados pela empresa de CÉSAR (PHARMANOSTRA). Vale conferir alguns 

trechos dos aludidos diálogos: 

 

(...) 
Flávio Garcia- Fala ZÉ. 
José Augusto Alves- Fala, tudo bem? 
Flávio Garcia - Foi tranqüilo lá? Tudo homologado? 
José Augusto Alves - Se deu bem. (risos) 
Flávio Garcia - É isso aí meu irmão. 
José Augusto Alves - Sete meia sete nove (7679,00), se eu não me engano. 
Flávio Garcia - É, foi mais ou menos isso eu não ... eu só mandei: Tira vinte 
(20,00) aí pra fazer um oba-obazinho né, pra gente não ficar ... inaudível 
... 
José Augusto Alves - Com certeza. 
Flávio Garcia - Mas foi bom, agora eu vou ... já homologou lá né, e, e ... aí eu 
vou pedir para trazer e eu vou falar com o CESAR (CESAR AUGUSTO 
ALEXANDRE) ou RONALDO (RONALDO ALEXANDRE FONSECA) ... 
(...) 
Flávio Garcia - É, eu queria ver se essa PIRAZIAMIDA aí, por que eu tenho 
interesse lá com a AB FARMO tá entendendo, de entrar junto com eles e entra 
com um preço legal, aí eu ... a não ser que aquele babaca da CASA DA 
QUÍMICA vá atrapalhar entendeu. 
(...) 
José Augusto Alves - Não tem porque brigar, porque você não vai levar é 
besteira ... 
Flávio Garcia - Aí na HIDRO-CLORO a gente divide porra, não tem erro. 

 
                                                 
1 Desde já, explicito o pensamento de que o erro material concernente ao emprego da expressão 
“anciclovir” em vez de “ganciclovir” não tem o condão de tornar a acusação inepta, como 
pretendem algumas das defesas. O evidente e diminuto equívoco em nada afeta a compreensão do 
conteúdo acusatório e, portanto, nenhum prejuízo restou para as defesas. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 57

 Como se vê, a unidade do produto importado da China 

(ganciclovir) foi vendida pelo preço de R$ 7.679,00 (sete mil e seiscentos e setenta 

e nove reais), tendo sido adquirida por US$ 420,00 (quatrocentos e vinte dólares 

americanos). O contrato foi firmado no valor de R$ 291.802,00 (fls. 2636/2639, 

autos n. 2005.5101523708-0). 

 

 Repare-se que, após cogitar a cobrança de cerca de três mil reais 

pela unidade, o acusado FLÁVIO propõe o valor estratosférico de cerca de sete mil 

reais e comenta, gargalhando com FRANCISCO ao telefone, que a conclusão da 

negociata foi “maior maneiro” (diálogo de 02.07.2005, às 11:02 hs, tel 81141500). 

Confira-se a transcrição do diálogo interceptado:  

 
(...) 
Francisco Faria - E lá na BRASVIT, encerrou tudo tranqüilo. Nós estamos 
fechando aquele produto lá com que fabrica FLAVIO? 
Flávio Garcia - Qual delas, o ANCICLOVIR? 
Francisco Faria - É. 
Flávio Garcia - Não, ela andou dizendo que não podia chegar, porque ela tem os 
custos dela naquele preço, passou quinhentos e noventa (590,00) e eu tenho a 
quatrocentos e vinte (420,00), quatrocentos e cinqüenta (450,00) do 
boquinha, tem uma porrada de empresa com o ANCICLOVIR cara, é uma 
arrombada, aí eu tô pensando que eu queria trazer do boquinha, até para fazer 
uma média com o boquinha né, apesar de pagar um pouquinho mais caro, mas 
o preço comporta, é uma mixaria do caralho, eu vou trazer os trinta e oito quilos 
no nome da BRASVIT e a gente faz uma média, aí eu ... na hora em que a 
PHARMANOSTRA for entregar, tá entendendo, porque ele vai me mandar uma 
nota e vai faturar contra mim dezenove (19) né? 
(...) 
Flávio Garcia - É porra, nós vamos faturar porra, trezentos e varada, se bem 
que é uma parte eu vou descontar, eu dou mais uma pressão, sabe como é que 
é, pego mais cinco mil (R$ 5.000,00) pra gente, é, que se botar quatrocentos e 
cinqüenta (450,00) vezes vinte (20) dá quanto? 
(...) 
Flávio Garcia - Não, veja bem, o negócio tava lá, ele também é esperto, não é 
bobo eu dei uma de morto né, eu falei: Porra não vai aparecer ninguém o 
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CARLOS EDUARDO. Porque eu nem fui lá cara, eu mandei quatrocentas pratas 
(R$ 400,00) para a conta do CARLOS EDUARDO lá, tá entendendo ... 
Francisco Faria - É no LAFEPE? 
Flávio Garcia - É no LAFEPE, eu falei: Vou morder. Aí lá porra, me ligou porra, 
"eu tô indo lá no coisa, tu tá indo também?" Eu falei: É tô. (risos). É meu irmão, 
tive que baixar, aí eu falei assim: Vamos fazer o seguinte então, vamos 
botar ... eu ia entrar a três mil e pouco né? Aí eu falei: Vamos botar 
essa porra a sete mil oitocentos e caralhada, e fechar com sete ... 
Francisco Faria - Quem mais apareceu? 
Flávio Garcia - Só eu e ele porra. 
Francisco Faria - Que isso cara! 
Flávio Garcia - É. (risos) Porra maior maneiro aí cara. 
(...)1 

 
 Tantas evidências fizeram com que, em Juízo, os denunciados 

envolvidos ratificassem a fraude. Com efeito, não havia outro caminho. A seguir, 

transcrevo trechos dos respectivos interrogatórios: 

 
“(...) que, na verdade, a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA vai entregar 
metade do produto para a BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; que 
os adquirirá mediante compra e venda e os entregará para o LAFEPE; que 
esse tipo de negociação não é normal; que, de fato, confirma que 
nesse pregão foi feito um acordo entre a BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA sobre o 
preço do produto para não estragá-lo, e que o acordo foi cotar 
com patamar máximo que se poderia chegar: o preço em 50% do 
valor de referência que correspondia a 15.000 reais por quilo; que 
a BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA saiu vencedora da licitação, na 
qual a LAFEPE prometeu  pagar 7.679 reais; que o acordo entre a 
BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e a PHARMANOSTRA 
COMERCIAL LTDA, relativo a aquisição de 19 quilos restantes do produto, 
estabelecia que a BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pagaria por 
quilo, descontada a tributação incidente, exatamente o valor acima 
referido, a que o LAFEPE se comprometeu a pagar na licitação à BRASVIT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (...)” 
 
(interrogatório de Flávio Garcia – fls. 1226/1238) 
 
......................................................... 

                                                 
1 Cf. fls. 1065/1067, autos n. 2004.510101530888-4. 
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“(...) que reputa verdadeira a acusação contra si articulada, relativamente 
à licitação promovida pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO em relação ao produto GANCICLOVIR; ... que o acordo 
envolvia o conhecimento pelas duas empresas de seus respectivos preços 
iniciais para habilitação ao pregão; que o acordo envolvia também a 
fixação de um preço, já no pregão, abaixo do qual as empresas 
não desceriam,...  que, caso não tivesse sido feito este acordo 
entre as duas empresas,  acredita que o preço final por kg do 
produto a ser pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO seria algo em torno de 3.300 reais, 
sendo que o preço final foi 7.600 e poucos reais;...  que a licitação 
de GANCICLOVIR do LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO em que houve acordo entre BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. foi vencida pela 
BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; que a vitória da BRASVIT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA também era objeto do pacto 
firmado entre as empresas; que a PHARMANOSTRA COMERCIAL 
LTDA., pelo acordo, forneceria metade da matéria-prima e com isso 
receberia 50% do valor pago pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO; (...)” 
 
(interrogatório de César Augusto – fls. 2125/2129) 
 
........................................................................ 

 
“(...) são parcialmente verdadeiras as acusações contra si dirigidas, mais 
precisamente, é verdadeira a acusação que lhe imputa a prática de crime 
no que tange a licitação promovida pelo LABORATÓRIO FARMACÊUTICO 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO em relação  matéria-prima 
GANCICLOVIR... ; que o acordo entre a BRASVIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. quanto 
ao GANCICLOVIR envolveu a combinação de elevação de preços 
para que ambas pudessem disputar o pregão, sendo este preço 
inicial combinado na ordem de 7.800 reais, aproximadamente;... 
que o acordo também envolvia a vitória da BRASVIT INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA e, ainda, a divisão do produto e do lucro;... 
que o acordo entre BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e 
PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. quanto a GANCICLOVIR envolvia o a 
elevação do preço inicial que as duas empresas ofertariam, além de 
envolver também o valor limite de lance no pregão do qual não 
reduziriam, que era na ordem de 7.600 e poucos reais; que o acordo 
envolvia também a vitória da BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA no 
leilão, sendo que a PHARMANOSTRA COMERCIAL LTDA. iria fornecer 
metade do produto e receber metadere do valor que o LABORATÓRIO 
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FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO pagaria à BRASVIT 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;(...)” 
 
(interrogatório de José Augusto) 

 
 

 Mais uma vez, restou patente a subordinação de FLÁVIO e 

FRANCISCO ao chefe VITTORIO, cientificado que foi sobre o crime praticado, 

como se verifica a partir do diálogo a seguir transcrito (dia 01/07/2005, ou seja, 

um dia após a referida licitação): 

 
Flávio: Ganhamos o GANCICLOVIR lá hein! 
Francisco: É, beleza! 
Flávio: Vai sobrar uns cento e vinte contos (120.000). E divivimos, dividi com a 
PHARMANOSTRA. 
Francisco: É, né? Mas quem ganhou, foi a BRASVIT? 
Flávio: Foi a BRASVIT, a BRASVIT ganhou. 
Francisco: Certo. 
Flávio: Mostrei pro GATO (VITTORIO), o GATO (VITTORIO) gosta! 
Francisco: Aí hoje ele falou o negócio da LAMIVUDINA, eu falei; Sr. VITTORIO, 
tem que pagar lá... 

 
 
 À fl. 2645, consta o contrato de câmbio assinado por VITTORIO 

para a importação do produto. 

 

 Ante o exposto, os acusados FLÁVIO GARCIA DA SILVA, 

FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA, CÉSAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA e 

JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS incorreram na prática dos crimes descritos 

nos arts. 90 e 96, I da Lei 8.666/93.  

 

 Em que pese a imputação destes mesmos delitos em relação ao 

acusado RONALDO ALEXANDRE FONSECA, não verifico ter restada comprovada 
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sua efetiva participação no episódio narrado, o que, por óbvio, não pode ser objeto 

de presunção tão-somente a partir de sua integração ao quadro societário da 

empresa envolvida no esquema delitivo ou da atuação delitiva de seu irmão 

(CÉSAR ALEXANDRE FONSECA). Vale dizer que também não se pode afirmar a 

inocência ou ignorância deste réu quanto aos crimes aludidos. Ocorre que, diante 

da dúvida e da insegurança da prova acusatória, penso que a absolvição se impõe. 

Destarte, ABSOLVO o acusado RONALDO ALEXANDRE FONSECA, nos 

termos do art. 386, V do CPP.  

 

5.3- A fraude no pregão n. 009/2005 do LAFEPE – compra de AZT. 
 
 
 Em outro episódio, ocorrido mais precisamente no dia 02.03.2005, 

o LAFEPE realizou o pregão n. 009/2005 (referente ao procedimento n. 023-2005) 

para a compra de zidovudina (AZT), sendo que participaram desta licitação a 

BRASVIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., AB FARMO QUÍMICA e NORTEC 

QUÍMICA S/A. 

 

 A BRASVIT atuou representada pelos acusados FRANCISCO e 

FLÁVIO, que mantiveram contatos telefônicos com PREMANANDAM, representante 

da AB FARMO QUÍMICA, visando a ajustar outra disputa falsa. No dia 02 de março 

de 2005, às 09:15:08 hs (tel 99823968), FLÁVIO e FRANCISCO mantiveram  

diálogo em que tratam, abertamente, de contato com PREMANANDAM fim de que 

a AB FARMO QUÍMICA não oferecesse mais qualquer lance. Em seguida, às 12:35 

hs, FRANCISCO anunciou a alguém de nome Cláudia, que a BRASVIT foi 

vencedora do certame e que o preço final foi muito alto. 
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 No procedimento n. 023/2005 do LAFEPE, verifica-se que a 

BRASVIT venceu a licitação do LAFEPE para o fornecimento de ZIDOVUDINA (AZT) 

com o preço final de R$ 1.638,00 o quilo (vide apenso XX da busca e apreensão - 

autos n. 2005.5101519276-0). Especificamente sobre este pregão, observe-se o 

que disse o acusado FRANCISCO SAMPAIO em seu interrogatório (fls. 1207/1217): 

 
“(...) que relativamente à licitação nº 05 do LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, citada às fls. 
45/49 dos autos, esclarece que durante o pregão o interrogando 
fez contatos com FLÁVIO e PREMANANDAM para que o preço da 
ZIDOVUDINA – AZT não descesse além do desejado; que tal 
licitação foi vencida pela BRASVIT, mas não foi executada porque 
o preço final superou ao valor máximo a que o LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO pagaria, muito 
embora o laboratório precisasse do produto (...)” 

 ............................................. 
 

“(...) que realmente admite ter ocorrido combinação que visava 
elevar os preços dos produtos de algumas licitações, sempre 
relativos a anti-retrovirais, que tal combinação visava compatibilizar o 
preço do BRASIL com o preço mundial; que  essa combinação de preços, 
destinada a  aumentá-los na forma acima detalhada, se dava entre M. 
CHEM e AB FARMA; que pela M. CHEM negociava  a BRASVIT, na 
pessoa do interrogando; que indagado por duas vezes, após lhe ter 
sido explicado que não precisava responder, mas que se aguardava uma 
resposta tão objetiva quanto à pergunta, sobre a qual pessoa da BRASVIT 
se reportava quanto à combinação de preços nos moldes declinados, que 
aconteciam antes ou durante os pregões, após ter por duas vezes dito 
que se reportava à presidência da BRASVIT, finalmente disse que 
se reportava a VITTORIO; que VITTORIO, por dez anos, foi sogro do 
interrogando; que depois do acordo, caso a BRASVIT vencesse a licitação 
e diante da necessidade da importação do produto, VITTORIO era 
cientificado das tratativas que circundavam o processo licitatório 
quanto ao preço; que indagado a se manifestar acerca da postura de 
VITTORIO quando era levada a seu conhecimento a forma como se dera 
a licitação, disse que este deveria ficar satisfeito sempre que era 
celebrado um negócio; que após lhe ter sido feita por 4 vezes, diante de 
respostas que tergiversaram sobre o tema, se em algumas das 
licitações vencidas pela BRASVIT em que acontecera como já 
dito acima combinação para elevar o preço, ainda que para 
ajustá-la ao mercado internacional, se tal combinação foi levada 
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ao conhecimento de VITTORIO, disse que sim, foi levado ao 
conhecimento de VITTORIO; que foi explicitamente falado a 
respeito dos preços elevados a VITTORIO;...... que neste ano a AB 
FARMOQUÍMICA LTDA. e a BRASVIT já participaram de licitações e que 
combinaram a elevação de preço, quais sejam: DDI no 
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS – FARMANGUINHOS 
e AZT no LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO; que, espontaneamente, o interrogando registra que, na 
verdade, a combinação de preço se destinava a atender o órgão licitante 
em razão da premência do produto e se tentou vender pelo maior 
preço possível, dentro do estabelecido como máximo pelo 
próprio órgão (...)” 

 
 
 Ainda que o resultado da licitação não tenha sido homologado, 

penso que este fato não tem o condão de afastar a existência do certame em si e 

nem pode apagar a prática criminosa revelada pela prova dos autos. Ante o 

exposto, entendo que os acusados FRANCISCO SAMPAIO, FLÁVIO 

GARCIA e PREMANANDAM MODAPOHALA praticaram o crime descrito no 

art. 90 da Lei 8.666/93.  

 
 

5.4- A fraude no pregão n. 004/2005 do LAFEPE – compra de sulfato de 
indivanir. 

 
 
 Em outra contratação, o LAFEPE realizou, no dia 23.02.2005, o 

pregão n. 004/2005 para a compra de sulfanato de indivanir, sendo que 

participaram desta licitação a BRASVIT, a AB FARMO QUÍMICA e a NORTEC 

QUÍMICA S/A. Novamente, o caráter competitivo do certame foi frustrado ante o 

prévio acerto entre os réus FLÁVIO e FRANCISCO, pela BRASVIT, e 

PREMANANDAM, pela AB FARMO QUÍMICA, o que foi comprovado a partir da 

interceptação telefônica realizada. Em especial, pode-se destacar a conversa 
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mantida entre FRANCISCO e FLÁVIO na qual são retratados os dizeres do primeiro 

a PREMANANDAM (às 09:20 hs, do dia 23.02.2005, tel. 99823968). Confira-se o 

trecho do dizer de FRANCISCO SAMPAIO na aludida conversa: 

 
FRANCISCO SAMPAIO: “Ele falou que ela é uma besta, tá entendendo, eu falei, 
PREMANANDAM tem que explicar para ela que nós estamos jogando juntos, 
entendeu? Que nós somos amigos, grandes amigos, todos, que se a gente 
estiver num pregão e damos instrução à ela, ela tem que atender. Aí eu falei 
para ele: "pô, PREMANANDAM, como é que você aparece com o preço 
1.292. Nós não fizemos esse acordo, porra”. 

 

 Ante o caráter formal do tipo penal descrito no art. 90, penso que 

o crime consuma-se com a combinação visando a fraudar o caráter competitivo do 

chamado “torneio licitatório”1, independentemente de ter o agente auferido a 

efetiva vantagem que objetivava com a conduta punível. A obtenção da referida 

vantagem constitui especial fim de agir (dolo específico), não sendo, porém, 

condição para a consumação do delito. 

  

 A ata da respectiva sessão do LAFEPE atesta que, de fato, a AB 

FARMO foi a vencedora da licitação o contrato para o fornecimento de Indivanir, 

com o preço final de R$ 1.292,00 (p/quilo). Sublinhe-se, ainda, que em meio à 

documentação apreendida na residência do acusado FLÁVIO, foi encontrada uma 

agenda com anotações referentes a esta licitação, com menção à substância 

química licitada e à empresa vencedora (AB PHARMO). Todos os diálogos 

degravados e documentos supra referidos encontram-se no apenso XX (autos n. 

2005.5101519276-0). 

                                                 
1 Cf. PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da 
administração pública. 7ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 904. 
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 Ante o exposto, entendo que os acusados FRANCISCO 

SAMPAIO, FLÁVIO GARCIA e PREMANANDAM MODAPOHALA praticaram 

o crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93.  

 
 
6- A corrupção no âmbito da IQUEGO – Indústria Química do Estado de 
Goiás S.A. 
 
 
 Segundo o MPF, a partir dos dados coletados na investigação, 

verifica-se a existência de estável relação criminosa entre o acusado DARCI 

ACCORSI, então diretor-presidente do IQUEGO, e os representantes da BRASVIT, 

FRANCISCO SAMPAIO e FLÁVIO GARCIA, que, desta forma, obtinham informações 

privilegiadas e benefícios ilícitos (v.g.: pagamento preferencial de faturas e criação 

de obstáculos para concorrentes reais) nas licitações daquela entidade, mediante 

pagamento de propina. Neste contexto, atuariam também as empresas 

AUROBINDO, AB FARMO e XIAMEN MCHEM LABORATÓRIOS LTDA (pertencente ao 

também denunciado GAO JINGDONG, vulgo “Mark”).  

 

 Ainda segundo o MPF, FRANCISCO e FLÁVIO determinavam a 

prioridade de pagamentos em favor das empresas do grupo criminoso e em 

desfavor de concorrentes. A primeira parte da propina (US$ 20.000,00 - vinte mil 

dólares) teria sido entregue ao presidente do IQUEGO logo após o pagamento de 

duas faturas de US$ 400.000,00 (quatrocentos mil dólares) à empresa XIAMEN 

MCHEM. Tal pagamento teria sido realizado na cidade de Goiânia/GO, no caminho 

entre o aeroporto e o restaurante Piquiras. FRANCISCO teria afirmado ainda o 

pagamento de mais duas parcelas de propina (uma no valor US$ 14.000,00 - 
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quatorze mil dólares; outra, em agosto de 2005, de US$ 20.000,00 - vinte mil 

dólares) referentes ao acerto do último pagamento feito pelo IQUEGO à empresa 

XIAMEN MCHEM. 

 

 De fato, foi confirmado pelo acusado FRANCISCO SAMPAIO (vide 

fls. 445/449 e fls. 1207/1217), o pagamento de propina a DARCI ACCORSI a título 

de comissão de 5% do valor licitado, sempre com cotação em dólar. Aliás, este 

relacionamento promíscuo é corroborado pelas fotografias de um dos encontros 

entre FLÁVIO e DARCI, tiradas estas em diligência de campo realizada pela Polícia 

Federal (vide fls. 28/29 e relatório policial de fls. 195/211).  

 

 Corroborando esta informação, são vários os diálogos em que 

FRANCISCO, FLÁVIO e DARCI traçam o esquema de facilidades e ilicitudes 

praticadas em favor da BRASVIT e empresas a ela associadas. À guisa de exemplo, 

no diálogo de 05.04.2005, às 11:02 hs, DARCI antecipa a FLÁVIO que o IQUEGO 

realizaria uma grande licitação para compra de AZT, dizendo ter interesse em 

conhecer pessoalmente o dono da empresa XIAMEN MCHEM. Já no diálogo do dia 

19.05.2005, às 11:33 hs, FRANCISCO dita a DARCI regras sobre as prioridades nos 

pagamentos a serem feitos pelo IQUEGO em favor da AB FARMO e da 

AUROBINDO. O mesmo assunto é tratado entre FRANCISCO e FLÁVIO no diálogo 

datado de 23.06.2005, às 08:12 hs.  

 

 Neste contexto delitivo, até mesmo a festa de aniversário de 

DARCI ACCORSI contou com a ajuda financeira dos representantes da BRASVIT, 

FLÁVIO e FRANCISCO, que contribuíram com R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 
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evento promovido na fazenda de DARCI ACCORSI, no dia 18.06.2005. Conforme 

diálogo entre FLÁVIO e FRANCISCO, datado de 25.05.2005, às 10:49 hs, o 

dinheiro foi repassado por meio das empresas CADEF e RAWBRAS diretamente 

para a conta da empresa Maison Florense, responsável pela organização do 

evento.  

 

 Também foram pagas, ou ao menos prometidas, pelos referidos 

representantes da BRASVIT passagens aéreas para Fortaleza/CE em favor do réu 

WILSON CARVALHO, assessor de gabinete do acusado DARCI ACCORSI, a fim de 

que este comemorasse junto à família os 25 anos de seu casamento (vide diálogos 

entre FLÁVIO e WILSON datados de 15.08.2005, às 13:05 hs, e de 18.08.2005, às 

08:54 hs – fl. 8342/8343). Este fato foi afirmado pelo acusado FLÁVIO GARCIA em 

seu interrogatório (fls. 1226/1238), que admitiu a formulação do pedido de 

passagens aéreas por WILSON e a tentativa inicial de seu atendimento. Ainda 

segundo FLÁVIO, somente o pedido anterior de WILSON foi atendido (relativo aos 

R$ 3.000,00 para ajuda no custeio da festa de aniversário de DARCI ACCORSI para 

500 convidados). 

 

 Vale destacar também o ambicioso plano de financiamento da 

campanha política de DARCI ACCORSI, que pretendia concorrer ao cargo de 

governador do Estado de Goiás no ano de 2006, empreitada para a qual teria a 

colaboração financeira do grupo criminoso (vide diálogo datado de 20.03.2005, às 

09:53 hs, tel. 99823968).  
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 Ratificando as acusações expostas, confira-se a transcrição do 

respectivo trecho do interrogatório de FRANCISCO SAMPAIO em Juízo (fls. 

1207/1217): 

 
“(...) que em GOIÂNIA foi recebido próprio DARCI ACCORSI, não tendo 
sido tratado com esse nada acerca das licitações; que foi acertado 
diretamente com DARCI um “presente” que correspondia a 5% do 
valor do pagamento do contrato, objeto da licitação vencida pela 
empresa de MARK, correspondendo esse percentual a 20.000 dólares 
que foram entregues em espécie a DARCI por FLÁVIO; que o próprio 
interrogando já entregou diretamente a DARCI a quantia de 14.000 
dólares em espécie referente a pagamento de parcela do meio, que 
vinha a ser um pagamento de parcela intermediária, sendo este 
montante corresponde a 5% do mesmo (...); 
............ 
(...) que o pagamento do percentual de 5% não tinha a ver com o 
vencimento da licitação, mas sim com o pagamento dos valores de tal 
fato; 
............ 
(...) que o pagamento dos 20.000 dólares, referido em seu depoimento 
policial, foram entregues a DARCI ACCORSI por ocasião de um jantar 
no restaurante de GOIÂNIA chamado PIQUIRAS (...) 
............ 
(...) que  a partir de abril deste ano, por ocasião de uma feira ocorrida 
em SÃO PAULO, em um jantar em que participavam o interrogando 
FLÁVIO, DARCI ACCORSI e WILSON, DARCI ACCORSI pediu para que 
FLÁVIO e WILSON se retirassem quando então propôs que, a partir 
daquela data, todo e qualquer pagamento feito pela INDÚSTRIA 
QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO de alguma empresa 
representada pelo interrogando gerasse em favor de DARCI o 
pagamento de 5% sobre o total;” 

 
 

 A propósito, em maio de 2005, o chinês GAO JINGDONG esteve no 

Brasil (vide relatórios e fotos de fls. 198/211)  e visitou a sede do Ministério da 

Saúde em Brasília e diversas entidades públicas que frequentemente adquiriam 

medicamentos (v.g.: FURP, LAFEPE, FARMANGUINHOS, etc.), sendo ciceroneado 

pelos acusados FLÁVIO e FRANCISCO (vide diálogo entre este e Francisco, datado 
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de 25.04.2005, às 15:09 hs, tel. 99823968). Uma diligência da Polícia Federal 

também logrou registrar a chegada de GAO JINGDONG ao aeroporto de Goiânia e 

o jantar oferecido ao mesmo, tudo isto na companhia de representantes da 

BRASVIT (vide fotos de fl. 38)1. 

 

 Noutro giro, as constantes satisfações acerca das atividades 

criminosas do grupo dadas pelos acusados FRANCISCO e FLÁVIO a VITTORIO 

TEDESCHI voltam a ser destaque no emblemático diálogo datado de 01.07.2005, 

às 14:13 hs (tel. 81141500) em menção a vultoso contrato a ser concluído entre o 

IQUEGO e a FARMANGUINHOS e a uma licitação ganha pela BRASVIT (para 

compra de ganciclovir). A transcrição parcial do respectivo diálogo é feita a seguir:  

 
(...) 
Flavio Garcia: O IQUEGO não fechou acordo com FARMANGUINHOS? 
Francisco Faria: Fechou, já faturou, faturou 2 milhões né? Agora tem que ver 
quando ele vai receber, não sei se são 30 dias, 15 dias, 10 dias, não sei qual é o 
prazo de pagamento. Ele faturou 2 milhões agora, na semana, no começo dessa 
semana, na segunda-feira, tá? Agora tá aguardando o dinheiro entrar né? 
Flavio Garcia: Não esquece do RENATO não porra é sacanagem ... 
(...) 
Francisco Faria: Ganhamos ACICLOVIR lá hein! 
Flavio Garcia: É, beleza! 
Francisco Faria: Vai sobrar uns cento e vinte contos (120.000,00). E 
dividimos, dividi com a PHARMANOSTRA. 
Flavio Garcia: É né? Mas quem ganhou, foi a BRASVIT? 
Francisco Faria: Foi a BRASVIT, a BRASVIT ganhou. 
Flavio Garcia Flavio Garcia: Certo 
Francisco Faria: Mostrei pro GATO (VITTORIO TEDESCHI), o GATO  gosta 
Flavio Garcia: Aí hoje ele falou o negócio da LAMIVUDINA, eu falei:  Sr. 
VITORIO, tem que pagar lá. "Ah, mas meu caixa tá quebrado.".  Ah seu 

                                                 
1 VITTORIO deu orientações ao acusado FRANCISCO sobre licitações da PETROBRÁS, da 
FARMANGUINHOS e do LAFEPE, sendo feitas referências a GAO JINGDONG, experiente no 
comércio internacional de medicamentos, como orientador dos preços a serem cobrados nos 
certames. Além disso, VITTORIO externou sua preocupação quanto à empresa concorrente 
denominada CIEL (vide diálogo datado de 09.04.2005, às 10:42 hs, tel. 99823968). 
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VITTÓRIO, esse negócio é excelente, se o senhor quiser eu entro com o 
dinheiro. Deixa que eu controlo isso aqui. Aí tu desce uma dessa aí segura logo 
a onda né? 
Francisco Faria: Não, claro com certeza.(...) 

 

 No depoimento prestado em Juízo (fls. 2878/2885) por Frederico 

Fernandes Pisarria, policial federal que participou das investigações da Operação 

Roupa Suja, denota-se que a Polícia Federal acompanhou a acolhida de MARK no 

território nacional pelos acusados FRANCISCO e FLÁVIO, sendo o mesmo levado 

em seguida para a FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP, para o 

LAFEPE e, por último, para o IQUEGO, onde jantaram com o réu DARCI ACCORSI.  

 

 Ante o exposto, os acusados FRANCISCO SAMPAIO e 

FLÁVIO GARCIA incorreram na prática do crime descrito no art. 333, p. 

único do CP (corrupção ativa), por duas vezes1.  

 

 A seu turno, o acusado DARCI ACCORSI praticou, na 

condição de funcionário público, o delito previsto no art. 317, parágrafo 

primeiro do CP (corrupção passiva), bem como se associou, de forma 

estável2, à organização criminosa, razão pela qual também incorreu na 

prática do crime previsto no art. 288 do CP (quadrilha). 

 

                                                 
1 Pelos episódios das passagens aéreas e do patrocínio da festa.  
2 O encontro e contatos telefônicos registrados com o grupo BRASVIT de VITTORIO, FRANCISCO e 
FLÁVIO corroboram a afirmação do réu FRANCISCO de que o denunciado DARCI ACCORSI solicitou 
e recebeu a título de propina, sistematicamente, 5% do valor pago pelo IQUEGO em cada licitação. 
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 Já o acusado WILSON CARVALHO incorreu, na condição de 

funcionário público, na prática do crime descrito no art. 317, caput do CP 

(corrupção passiva), por duas vezes1. 

 

6.1- A fraude no pregão nº 032/2005 do IQUEGO – compra de AZT. 
 
 
 Segundo o MPF, em decorrência da propina paga ao presidente do 

IQUEGO (o réu DARCI ACCORSI2), diversas licitações desta instituição tiveram o 

seu caráter competitivo fraudado mediante ajuste prévio de preços a serem 

ofertados, conforme demonstra o já citado monitoramento telefônico datado de 

20.03.2005, às 19:16 hs. Neste diálogo, verificou-se que o acusado FRANCISCO 

leu para o acusado FLÁVIO uma carta que veio a ser posteriormente apreendida 

na busca realizada com autorização deste Juízo (cf. fls. 16/18, apenso XXVII, autos 

n. 2005.5101519276-0). Esta missiva foi enviada a GAO JINGDONG e tratava das 

licitações do IQUEGO e, em particular, da aquisição do medicamento AZT. Na 

conversa, FRANCISCO deixa claro que, para obter o cancelamento do edital 

vigente e a publicação de um novo com o teor almejado, isto é, com as 

especificações aptas a afastar concorrentes, GAO JINGDONG teria que colaborar 

financeiramente para a campanha política do então presidente do IQUEGO, DARCI 

ACCORSI, que planejava candidatar-se ao cargo de governador do Estado de Goiás 

no ano seguinte (2006).  

 

                                                 
1 Pelos episódios do pedido de passagens aéreas e da festa de aniversário de DARCI ACCORSI. 
2 Vale relembrar que, em seu interrogatório, o acusado FRANCISCO SAMPAIO afirmou que DARCI 
ACCORSI recebia, a título de propina, 5% do valor de cada contrato licitado. 
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 De fato, o IQUEGO publicou edital, em 25.01.2005, divulgando o 

pregão n. 017/2005 para aquisição de 2.825Kg de Zidovudina. Ocorre que, em 

17.02.2005, por obra da Sra. Maria Leite, então assessora de licitação do IQUEGO, 

foi sugerida a anulação desse edital sob o pretexto de não ter sido publicado no 

DOU e em jornal de grande circulação, bem como por estar em andamento 

processo de impugnação, cuja autoria coube, não por mera coincidência, às 

empresas XIAMEN e AUROBOINDO. Assim, o réu DARCI ACCORSI anulou o edital 

017/2005 em 18.02.2005 e, em 23.02.2005, foi publicado um novo edital de 

pregão (nº 032/2005), para aquisição da mesma quantidade de insumo. 

 

 Como era de se esperar, o novo edital continha várias alterações e 

passou a exigir novos documentos que deveriam ser apresentados com as 

propostas. A BRASVIT, como representante da XIAMEN, apresentou preço total de 

US$ 1.440.750,00 ao passo que a empresa INPHARZAM TRADING COMPANY, 

representada pela BRANDOLIS, apresentou sua proposta de preço no valor de US$ 

1.372.243,70. Contudo, a empresa INPHARZAN acabou sendo desclassificada 

exatamente por não atender aos itens que foram acrescentados ao novo edital 

(itens 6.11.2, 6.11.2.1, 6.11.3, 6.11.4 e 6.11.5) e, desta forma, a XIAMEN, 

representada pela BRASVIT, foi vencedora da licitação. 

 

       Mesmo diante de robustas provas acerca da solicitação e 

pagamento de verbas indevidas a agentes estatais, o desvio da função pública em 

prol do interesse particular e em detrimento do interesse da coletividade é o 

principal ponto nocivo da corrupção. Aliás, neste sentido segue o ensinamento 

doutrinário, verbis: “O dado essencial do delito de corrupção não reside 
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exatamente na solicitação ou recepção de uma vantagem indevida pelo funcionário 

público, mas no desvio das funções públicas em direção a fins contrários aos 

interesses gerais.”1 

 

 De fato, percebe-se que a vida real seguiu a trilha sordidamente 

traçada na carta referida acima, sendo certo que a empresa concorrente foi 

excluída do certame por não cumprir os itens maliciosamente incluídos no novo 

edital, em franco desrespeito ao art. 3º, par. 1º, I da Lei n. 8.666/93. No dia 

01.04.2005, foi assinado o contrato de fornecimento do produto entre o IQUEGO e 

a empresa XIAMEN (cf. contrato nº 045.2005), tendo sido a ordem de compra nº 

292.2005 emitida para o fornecimento de 2.825Kg de ZIDOVUDINA, no valor total 

de US$ 1.426.625,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e 

vinte e cinco dólares). Os diálogos degravados e o teor do procedimento 

administrativo respectivo encontram-se no apenso XXV, autos n. 

2005.5101519276-0. 

 

 Ante o exposto, os acusados FRANCISCO SAMPAIO e 

FLÁVIO GARCIA praticaram os crimes descritos no art. 90 da Lei 

8.666/93 e no art. 333, p. único do CP.  

 

 A seu turno, o acusado DARCI ACCORSI praticou, na 

condição de funcionário público, o delito previsto no art. 317, parágrafo 

primeiro do CP. Em mais este episódio, DARCI ACCORSI ratificou ter se 

                                                 
1 Cf. Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Parte especial. Volume 4. 4a edição. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 380. 
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associado, de forma estável, à organização criminosa, razão pela qual 

também incorreu na prática do crime previsto no art. 288 do CP. 

 
 
6.2- A fraude no pregão n. 76/2005 do IQUEGO – compra de ampicilina. 
 
 
 Segundo a denúncia, em episódio captado por meio da 

interceptação telefônica datada de 27.06.2005, às 18:06 hs, revela-se que 

FRANCISCO e FLÁVIO informaram a PREMANANDAM que uma licitação para 

aquisição de ampicilina ocorreria no IQUEGO, sendo então ajustada a participação 

da AB FARMO QUÍMICA LTDA. no certame, sendo que esta, de fato, veio a ser a 

vencedora (processo nº 1142/2005 – Pregão 076/2005)1. Nesta empreitada, 

FRANCISCO e FLÁVIO teriam atuado como representantes diretos da AB FARMO e 

não da BRASVIT. 

 

 Em autos desmembrados referentes a mesma denúncia (autos n. 

20055101523708-0), salvo engano, o parquet manifestou, em sede alegações 

finais, que, em que pese a acusação inicial, não restaram, após a instrução, provas 

suficientes de que tenha havido fraude nesta licitação, o que foi reconhecido, à 

época, pelo Juízo . Nestes autos, no entanto, opina o Ministério Público Federal no 

sentido condenatório. Penso que a primeira manifestação merece acolhimento por 

considerar que as provas acusatórias apontadas não demonstram, de forma 

                                                 
1
 O IQUEGO publicou, em 15.06.2005, o edital do pregão 076/2005, para aquisição de 2.000Kg de 
Ampicilina. A AB FARMO apresentou, em 04.07.2005, proposta de preço no valor de US$ 
116.000,00. No dia 04.07.2005, realizou-se o pregão, sendo vencedora no item referente ao 
medicamento referido a AB FARMO, com o valor total de US$ 92.920,00. A AB FARMO assinou o 
contrato nº 086/2005, em 11.07.2005. 
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suficiente e segura, a efetiva ocorrência de fraude ao caráter competitivo da 

aludida licitação. Na denúncia e nas alegações finais do MPF, há mera afirmação 

de que FRANCISCO e FLÁVIO informaram a PREMANANDAM sobre o referido 

certame, o que, de per si, não induz combinação fraudatória.  

 

 Mesmo considerada a possibilidade de que a aparente 

manifestação anterior sobre o fato estivesse especificamente baseada na 

responsabilidade penal de outros acusados, a debilidade do conjunto probatório 

produzido acerca do episódio narrado suscita, quando muito, um quadro nebuloso 

de dúvidas e incertezas, não autorizando, portanto, a conclusão pela condenação.  

Sendo assim, a hipótese é de absolvição dos réus FRANCISCO SAMPAIO, 

FLÁVIO GARCIA e PREMANANDAM MODAPOHALA, com fulcro no art. 

386, V do CPP, quanto a este fato específico. 

 

6.3- A fraude no pregão n. 082/2005 do IQUEGO – compra de didanosina 
(DDI). 
 
 
 Segundo o MPF, em outro episódio revelado pela interceptação da 

conversa telefônica datada de 18.07.2005, às 09:39 hs (cf. fls. 1136, autos n. 

2004.5101530888-4), nota-se que FRANCISCO e FLÁVIO trataram da licitação que 

o IQUEGO faria, em 28.07.2005, para a aquisição de didanosina (DDI). Verifica-se 

que tal licitação ocorreu no dia 28.07.2005 (processo nº 11432005 – pregão 

082/2005), sendo vencedora a BRASVIT, que auferiu o valor total de US$ 

338.800,00, sendo o contrato assinado em 12.08.2005, sob o nº 105/05 (vide 

apenso XXVIII, autos n. 2005.5101519276-0 - fls. 20, 27 e 239). 
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 Falando especificamente desta licitação, assim se pronunciou 

FRANCISCO em seu interrogatório perante este Juízo (fls. 1207/1217): 

 
“(...) que  relativamente ao pregão nº 82/05 do INDÚSTRIA QUÍMICA DO 
ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, que foi vencido pela BRASVIT e que 
tinha por objeto a aquisição de DDI, houve uma combinação de 
empréstimo de quantidade de produtos feita com a AB 
FARMOQUÍMICA LTDA. pela empresa BRASVIT, que afinal saiu 
vencedora do certame; que se recorda de uma conversa que manteve 
com FLÁVIO, relativa a essa licitação quanto ao pagamento do 
percentual de 5% em favor de DARCI que não chegou a ocorrer 
porque o material sequer chegou a ser entregue ao INDÚSTRIA QUÍMICA 
DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO (...)” 

 
 

 Sobre a referida combinação de empréstimo de produtos entre 

empresas concorrentes, trata-se de prática denominada por FRANCISCO como 

“cirurgia”, consistindo na troca dos rótulos de mercadorias a serem fornecidas 

aos laboratórios, de forma a garantir o cumprimento do contrato de licitação no 

que diz respeito à origem da matéria-prima. Tal prática foi mencionada em 

conversa telefônica mantida por FRANCISCO com a secretária da BRASVIT, 

Simone, no dia 15.08.2005, às 09:47 hs (cf. fls. 1226, autos n. 2004.5101530888-

4).  

 

 Obviamente, a explícita “camaradagem” não era gratuita e, acima 

de tudo, denota que, por obra dos acusados, houve total aniquilação da 

competição que deveria existir entre empresas, ao menos em tese, concorrentes. 

Sendo assim, mais uma vez, restou frustrado o caráter competitivo do certame 

mediante fraude. 
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 Ante o exposto, os acusados FRANCISCO SAMPAIO e 

FLÁVIO GARCIA incorreram na prática dos crimes descritos no art. 90 da 

Lei 8.666/93 e no art. 333 do CP.  

 

6.4- A fraude no pregão n. 031/2005 do IQUEGO – compra de 
lamivudina. 
 

 Segundo o MPF, em novo episódio, verifica-se que, no dia 

18.03.2005, foi realizado o pregão nº 031/2005, para aquisição de lamivudina 

(processo nº 159/2005). A competitividade do certame teria sido afastada ante o 

acerto prévio entre os acusados FRANCISCO, FLÁVIO e PREMANANDAM. Com 

efeito, as únicas empresas habilitadas foram a AUROBINDO e a XIAMEN MCHEM, 

eis que a empresa INPHARZAN restou desclassificada. A vencedora do certame foi 

a AUROBINDO, de PREMANANDAM, que auferiu o total de US$ 705.280,00 

(contrato n 043/2005, datado de 29.03.2005). O Ministério Público destaca 

também que a diferença de preço entre a vencedora e a perdedora foi de apenas 

US$ 2,00 (dois dólares por quilo), o que já indiciaria a montagem de esquema 

fraudulento. 

 

 Especificamente sobre esta licitação, assim se manifestou 

FRANCISCO em seu interrogatório perante este Juízo (fls. 1207/1217): 

 
“(...) que relativamente ao pregão 31/05 do INDÚSTRIA QUÍMICA DO 
ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO, citado às fls. 51 e vencido pela 
AUROBINDO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., diz que ocorreu 
combinação entre tal empresa e a CHIAMEN, representada pelo 
interrogando e por FLÁVIO, não quanto a valores, mas sim 
quanto ao produto que a sua natureza em que tais empresas 
dividiram o risco, sendo que isto teria ocorrido em razão da 
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AUROBINDO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. ser mais 
capacitada para produzir lamivudina, sendo que acha que já se 
referiu a esta divisão de produtos acima, quando se tratou de duas 
licitações numa mesma época, uma vencida pela CHIAMEN E OUTRA 
PELA AUROBINDO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.” 

 
 

 A ratificação da combinação de divisão de riscos torna evidente a 

simulação fraudatória da competitividade. A prática criminosa descrita no art. 90 

da Lei 8.666/93 resta consumada, haja vista que o tipo penal em questão não 

exige que o ajuste prévio ou combinação verse somente sobre o preço ofertado. 

Os diálogos degravados a respeito e a ata do pregão respectivo encontram-se no 

apenso XXVIII, autos n. 2005.5101519276-0, tendo a BRASVIT, de FRANCISCO e 

FLÁVIO, atuado como representante da XIAMEN MCHEM (fl. 11).  

 

 Ante o exposto, os acusados FRANCISCO SAMPAIO, 

FLÁVIO GARCIA e PREMANADAM MODAPOHALA incorreram na prática do 

crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93. 

 
 
7- Corrupção e fraude no pregão da FIOCRUZ – compra de caixas de 
isopor. 
 
 
 Neste episódio, narra-se a atuação delitiva do acusado LUIZ 

CESAR ALBERNAZ AYROSA. Aproximadamente em março de 2005, a FIOCRUZ, por 

meio da FIOTEC, realizou licitação para a aquisição de caixas de isopor. Foi então 

que os contatos telefônicos do acusado ALTINEU PIRES COUTINHO e de Fernanda 

Valéria Pires da Silva, secretária da empresa HALLEN ELLIOT, com terceiros 
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revelaram o direcionamento do resultado do pregão referido em favor da HALLEN 

ELLIOT. 

 

 Com efeito, nos dias 17.02.2005 e 02.03.2005, respectivamente, 

às 15:56 hs e 10:43 hs (tel 22336777 - cf. fls. 346/350, do processo n. 

2004.510101530888-4), Fernanda Silva manteve contatos telefônicos com seu 

namorado, Sr. Cristinano dos Santos Carvalho, explicitando que o denunciado LUIZ 

CÉSAR ALBERNAZ AYROSA, funcionário da FIOCRUZ, recebeu a quantia de R$ 

700,00 (setecentos reais) para introduzir, conforme o interesse da empresa 

HALLEN ELLIOT, determinadas especificações das caixas de isopor no edital da 

licitação. Confira-se o respectivo trecho degravado: 

 
(...) 
F- O CÉSAR ( LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA) acabou de me ligar. Ligou no 
meu celular. 
C- E aí? 
F- Ligou no meu celular dizendo que vai, que ele acabou de passar lá pro 
setor de compras, que teve uma reunião e só queria me avisar que ele 
pediu as coisas, fez um pedido... Eles é que vão estudar se vai ser licitação 
ou não ... 
(...) 
F- Ele ( LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA) diz que não sabe a quantidade e ele 
só falou porque apertei ele. Deve estar levando também. 
C- Nessa brincadeira, quanto que ele já levou, amor? 
F- É pouco... 
C- Do pedidinho lá deu quanto? 
F- 700,00 (setecentos reais). 
C- Tá, mas você deixou cinco por cento com ele? 
F- Dez. É foda, né? (...) 

 
 
 Fernanda e Cristiano também se revelaram preocupados com a 

possível suspeita de ilegalidade da aludida licitação ante a ausência de 

concorrentes. Daí o porquê de ter partido de Cristiano a proposta de lançar a 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 80

BRASVIT no certame apenas para da aparência de legalidade ao mesmo, sendo 

este contestado por Fernanda que mencionou a identidade do quadro societário1. 

 

 Sublinhe-se que o funcionário público LUIZ CÉSAR ALBERNAZ 

AYROSA estava, à época, lotado no Centro de Armazenamento de Produtos 

Acabados, antigo “CAPA”, posteriormente denominado “CEAPA”, da FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, em cujas atribuições, além do armazenamento e distribuição de 

produtos como vacinas e reativos, estão inseridas as solicitações ao setor de 

compras da FIOCRUZ. Portanto, resta nítida a influência do mesmo na orientação 

qualitativa e quantitativa das licitações para a aquisição dos materiais necessários 

àquela unidade. O fim de mais esta estória já é conhecido: a HALLEN ELLIOT 

venceu dois dos três itens da mencionada licitação para aquisição de caixas de 

isopor pela FIOCRUZ.  

 

 Em Juízo (fls. 2866/2872), a Sra. Fernanda Valéria muda um 

pouco sua versão inicial sobre os fatos, mas sem alterar significativamente a 

realidade das práticas ilícitas empreendidas pelos réus. Confiram-se o trecho 

relevante do aludido depoimento: 

 
“(...) que quanto aos 700 reais aludidos na denúncia à fl. 42 e 
supostamente atribuídos ao réu LUIZ CÉSAR vinculados à licitação 
para aquisição de caixas de isopor em março de 2005 a depoente 
esclarece que na verdade ´todas as empresas sabiam que na 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ era necessário fazer um 
agrado para vencer licitações promovidas através de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação na modalidade compra direta´(...)” 

 

                                                 
1 O acusado VITTORIO integra o quadro societário da BRASVIT e da HALLEN ELLIOT. 
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 Referindo-se a um episódio em que foram fornecidas caixas de 

isopor fora da especificação contida no edital, o próprio réu LUIZ ALBERNAZ fez 

transparecer para a mencionada secretária que a relação ilícita mantida com 

ALTINEU (já sentenciado) era estável e vinha de muito tempo. Ou seja, o 

insucesso anterior relatado não teria ocorrido se ALTINEU ou representantes de 

sua empresa tivessem “procurado a pessoa certa”, ou seja, o acusado LUIZ 

ALBERNAZ. Confira-se: 

 
“(...) que, posteriormente, o próprio LUIZ CÉSAR disse para a depoente 
que se ALTINEU tivesse “procurado a pessoa certa” isto não teria 
ocorrido; que a depoente entende que essa pessoa certa seria pessoa 
do departamento em que trabalha LUIZ CÉSAR;” 

 
 Em Juízo (fls. 2873/2876), o testemunho de Cristiano dos Santos 

Carvalho, representante da empresa que fornece de caixas de isopor para a 

HALLEN ELLIOT, confirmou fatos importantes já atestados pela secretária 

Fernanda Valéria. Confira-se: 

 
“(...) que as requisições de caixas de isopor que deflagram os 
processos de licitação ou de compras diretas são emanadas do 
CAPA; que não sabe se é LUIZ CÉSAR quem assina tais 
requisições, mas sabe que ele é o responsável pelo 
departamento; que , além de LUIZ CÉSAR,  nesse departamento 
conhece RENATO; que  o depoente já ouviu comentários sobre o 
pagamento de “prêmios” para pessoas ligadas ao CAPA 
realizados por empresas vencedoras de licitações e compras 
diretas, sem especificar o nome do funcionário que os recebia, 
consistindo tais prêmios em valores pagos em percentuais sobre 
o valor total da venda; que não se recorda em que época , mas 
sua namorada FERNANDA VALÉRIA já comentou com o depoente 
que a empresa a qual estava vinculada, HALLEN ELLIOT 
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, já realizou pagamento dessa 
espécie a funcionário público na ordem de 10% sobre o valor 
recebido pela empresa; que a quantificação desse percentual por 
parte de FERNANDA se estribou no valor consignado em notas 
fiscais; que ela disse que não teve participação direta nisso; que 
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instado a se manifestar  quem teria tido essa participação, então, 
disse “que se não foi ela acha que deve ter sido os proprietários 
da empresa“; que ao que sabe o proprietário da empresa é 
ALTINEU, mas também tem conhecimento de que VITTORIO 
TEDESCHI também o seria, embora não o conheça e não o tenha 
certeza; (...)” 

 
 
 Ante o costumeiro e criminoso acertamento de contas com o réu 

LUIZ ALBERNAZ, ALTINEU PIRES COUTINHO não escondeu sua contrariedade 

quanto à perda de um dos itens do certame em questão, o que restou nitidamente 

revelado pelo teor da ligação telefônica que fez no dia 31.03.2005, às 15:29 hs, 

para o funcionário público de nome João Leonel, do qual requisitou que fosse 

prolatada manifestação contrária à empresa vencedora, sob pena de agir em 

represália.  

 

 Em que pese ter sido pronunciada, no âmbito de sindicância 

administrativa (fls. 5885/5901), a “não ocorrência aparente de irregularidades ou 

ilegalidades” na conduta do réu LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA, penso que tal 

entendimento em nada afeta as conclusões deste Juízo acerca do comportamento 

criminoso do servidor público aludido. O princípio da independência entre a 

instância judicial e a instância administrativa afasta qualquer tentativa de 

vinculação, sendo o órgão jurisdicional livre para construir seu convencimento. Em 

segundo plano, o referido parecer juntado aos autos não guarda segurança 

conclusiva ao afirmar tão-somente “a não ocorrência aparente de irregularidades”. 

Por fim, sublinho que as provas a que teve acesso a autoridade administrativa não 

são equivalentes ao acervo probatório existente nestes autos. 
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 Por todo o exposto, entendo que o acusado LUIZ CEZAR 

ALBERNAZ AYROSA incorreu na prática do crime descrito no art. 317, 

parágrafo primeiro do CP. 

 
 
7.1- Da fraude no pregão n. 05/2005 da FARMANGUINHOS/FIOCRUZ – 
compra de sulfato de indivanir. 

 
 
 Segundo o MPF, este fato teria ocorrido no dia 11.04.2005, 

quando o Laboratório Farmanguinhos, da FIOCRUZ, realizou o pregão n. 05/2005 

para a compra de sulfato de indivanir, um dos componentes do coquetel contra a 

aids. Desta feita, o ajuste teria se dado entre a BRASVIT (por meio de FRANCISCO 

SAMPAIO e FLÁVIO GARCIA), a XIAMEN MCHEM LABORATORIES LTDA. e a 

AUROBINDO PHARMA LTDA, com a finalidade de apontar previamente o vencedor 

do certame. Na ata do pregão consta a desistência da XIAMEN MCHEM e a vitória 

da AUROBINDO, sendo a empresa NORTEC QUÍMICA S. A. alijada do certame. 

 

  O e-mail interceptado (datado de 08.04.2005, às 12:19 hs) não 

deixa dúvidas de que o denunciado PREMANANDAM MODAPOHALA agradece a 

mensagem recebida do endereço brasvit@uol.com.br, que continha todas as 

propostas que seriam oferecidas pela BRASVIT, representante da XIAMEN na 

licitação. O primeiro destes e-mails continha os seguintes termos: “Mr. Premanand, 

Mr. Faria Will call you this weekend. We have prepared 3 proposals to participate 

at Far-Manguinhos – Indivanir. Please note U$ 500,00, U$ 550,00, U$ 600,00”. Em 

tradução livre e simples, FRANCISCO avisa que iria entrar em contato com 

PREMANANDAM no fim de semana, antecipando que preparou as três propostas a 
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serem apresentadas na licitação da FARMANGUINHOS visando à compra de 

Indivanir. 

 

 Dentre os documentos apreendidos na casa do denunciado 

PREMANANDAM, foi encontrada a ordem de compra nº 107.2005-12, de 

12.04.2005, no valor total de US$ 567.294,00 (quinhentos e sessenta e sete mil 

duzentos e noventa e quatro Dólares), referente a 1.400Kg de SULFATO DE 

INDINAVIR. Em seu interrogatório, FRANCISCO também confessou o ajuste prévio 

que frustrou o caráter competitivo deste certame: 

 
“(...) que se recorda da licitação citada na página 43 da denúncia e fls. 44 
dos autos, viabilizada por um pregão presencial 05/2005 e vencida pela 
AUROBINDO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA., tendo sido a mesma 
vencida mediante acordo com a empresa (...)” 

 
 
 Ante o exposto, os acusados FRANCISCO SAMPAIO e 

PREMANANDAM MODAPOHALA incorreram na prática do crime descrito 

no art. 90 da Lei 8.666/93.  Em que pese a imputação do mesmo delito 

ao denunciado FLÁVIO GARCIA, não verifico na prova dos autos 

elementos que permitam um conclusão segura sobre sua participação 

criminosa neste episódio específico. Sendo assim, a hipótese é de 

absolvição deste acusado, com fulcro no art. 386, V do CPP. 

 

 Para finalizar a apreciação dos fatos relativos a este ramo 

de negócios criminosos, restou claro que os acusados FRANCISCO 

SAMPAIO, FLÁVIO GARCIA, PREMANANDAM MODAPOHALA, e DARCI 

ACCORSI associaram-se, de forma estável e permanente, visando à 
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prática de crimes diversos ligados a fraudes em licitações para compra 

de medicamentos e insumos na área de saúde pública, razão pela qual 

incorreram na prática do crime de quadrilha (art. 288 do CP).  

 

 Quanto aos acusados CESAR AUGUSTO FONSECA e JOSE 

AUGUSTO ALVES LUCAS, entendo que, em que pese a comprovação de 

sua atuação criminosa episódica, não foi comprovada sua integração 

estável à associação criminosa, razão pela qual se impõe a absolvição 

destes quanto à imputação do crime de quadrilha, com base no art. 386, 

V do CPP. 

 

8- Das fraudes em licitações para contratação do serviço de lavanderia 
em hospitais públicos: a quadrilha da “Roupa Suja”.   

 
 
 Assim, segundo o MPF, em um dos ramos de atuação delitiva, 

alguns acusados teriam montado um esquema que, em suma, utilizaria o mesmo 

modus operandi já exposto anteriormente para a prática de fraudes em outro ramo 

empresarial, isto é, valeram-se do acerto prévio com potenciais concorrentes 

acerca dos valores a serem ofertados em licitações promovidas por hospitais 

públicos para a contratação do serviço de lavanderia.  

 

 Nos termos da denúncia, participariam deste ramo do esquema 

criminoso as seguintes empresas: BRASIL-SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

(dos acusados MARCELO, RAPHAEL, ALTIVO, JOSÉ PEREIRA VILELA e ANTÔNIO 

AUGUSTO); a LÓGICA LAVANDERIA E LIMPEZA LTDA (dos denunciados LUIZ 

MELLO e LEONARDO); LIDO SERVIÇOS GERAIS LTDA (do denunciado CELSO 
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QUINTANILHA); LAVANDERIA SÃO SEBASTIÃO DE NILÓPOLIS LTDA (do acusado 

GILBERTO, também presidente do SINDILAV); FERLIM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 

(do acusado OTÁVIO) e PROLAV LAVANDERIAS AUTOMÁTICAS LTDA (do acusado 

GERALDO). Todas estas são filiadas ao SINDILAV – SINDICATO DAS EMPRESAS 

DE LAVANDERIA DO RIO DE JANEIRO e, em coluio, afastariam o caráter 

competitivo de processos licitatórios. 

 

 Neste campo, tais empresários contariam com a colaboração 

remunerada de servidores públicos para conseguir o pagamento dos contratos pelo 

Poder Público, bem como a renovação dos mesmos em condições mais vantajosas. 

Dentre os servidores públicos denunciados, encontram-se ALEXANDRE NEY DE 

OLIVEIRA RAED, RAFAEL CARAVALHO, RAIMUNDO CUNHA e MÁRIO LUIZ VIANA.  

 

 Do exposto nos autos, constata-se que foi revelada a realização de 

um amplo e razoavelmente estável acordo para dividir os hospitais públicos do Rio 

de Janeiro entre os denunciados, garantindo a cada empresa integrante do 

esquema a manutenção permanente de uma espécie de “feudo”. Neste sentido, 

pode-se destacar a conversa (16.05.2005, às 15:44 hs, tel 81159696) travada 

entre ANTÔNIO AUGUSTO, da BRASIL SUL, e  LEONARDO LUIS, sócio da empresa 

LÓGICA, na qual se percebe que LEONARDO propõe a ANTÔNIO AUGUSTO a 

redistribuição dos hospitais. 

 

 Não há como deixar de registrar que são espantosos os termos 

utilizados pelos interlocutores que chegam a falar em “dar hospitais” uns aos 

outros e em “divisão profissional” de hospitais públicos. Enfim, tudo faz ver que 
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os atuantes neste meio de negócios criminosos creem que há verdadeiro direito de 

propriedade sobre recursos públicos gastos em licitações fraudadas.  Confira-se: 

 

“A. Oi? 
L. Oi ANTONIO, é o LEO. 
A. Fala, LEO. Tudo bem? 
A. Tudo. 
L. Olha só: amanhã você vai no café da manhã? 
A. Vou. 
L. Dez horas, né? 
A. É. 
L. Olha só: eu estava conversando com o MELO, com o  OTÁVIO e com 
o GILBERTO também, sobre a possibilidade da gente, 
utopicamente,né, fazer uma redivisão de tudo. E aí pra não ficar muita 
gente sentada, falando, pra não gerar discussão, eu queria ver se 
sentava eu e você só, pra gente pegar tudo o que todo mundo tem e 
fazer uma distribuição utópica aí, e fazer uma apresentação disso aí 
com números reais. 
A. Eu acho muito complicado você fazer uma redistribuição completa. 
Vou ser muito franco com você. 
L. Eu sei, ANTONIO, eu sei que complicado é, mas eu acho que se a gente não 
pelo menos não propor... 
A. Eu já tô tentando ver se eu dou um hospital pro nosso amigo lá. 
Agora eu vou ligar pro chefe e vou dizer: olha, nós vamos perder uns 
dois ou três hospitais. Porra... 
L. Olha só: se você ceder um, aí você vai, a PROLAB cede um, eu cedo 
um... 
A. Eu já cedi um já. Eu tive que ceder, pô.  
L. Eu sei, eu sei. 
A. Eu acho que o pessoal não entendeu isso. Eu fui obrigado a ceder 
porque do contrário eu ia me f......, porra! 
L. Pois é, mas olha só, a gente nunca vai conseguir chegar numa, 
nunca vai conseguir chegar numa divisão correta, profissional 
realmente... 
A. Aí não tem porque também, não tem porque, muito cá pra nós, quer 
dizer, ajudar o cara, a gente dá um ou dois tudo bem, agora o cara de 
repente chega do nada e quer divisão igual, isso não vai existir nunca. 
L. Não, eu não tô falando igual não. Eu tô falando proporcional. As 
lavanderias têm capacidades distintas, então não tô falando igual. 
A. Lógico! 
L. Mas só que eu acho que, por exemplo, não pode haver uma concentração de 
contratos de federal, não pode ter uma concentração de contratos de prefeitura, 
isso tem que ser mais ou menos distribuído. Então eu acho que se 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 88

sentasse eu e você e chegasse a umas duas ou três visões e apresentar isso pro 
grupo e ver o que eles acham, eu acho que pelo menos é uma iniciativa. 
A. Mas você vai querer fazer isso amanhã? 
L. Não, faria eu e você amanhã, depois do café, a gente ficava lá uma 
horinha, sentava, e a gente discutia isso. 
A. Podemos até tentar. 
L. Porque olha só, ANTONIO, você pode até falar: eu sei, essa porra é 
inútil, eu já tentei fazer várias vezes. Eu sei, todo mundo já tentou, 
isso é um sonho que todo mundo fala, mas só que se a gente não der o 
primeiro passo e aproveitar esse clima amistoso que pelo menos eu e o 
MELO sentimos ontem, que deu uma melhorada, eu acho que talvez a 
gente podia propor uma coisa de concreto pra acabar com essa 
história toda. 
A. Olha,  eu não tenho a relação de todo mundo. 
L. Não, a gente tem de cabeça, porra, eu tenho essa porra de cabeça. 
A. Você tem? Vê se você leva todos os do CELSO, por exemplo, lá do... 
L. Lembro, lembro, lembro tudo de cabeça, tenho tudo de cabeça. A única 
coisa que eu preciso confirmar é preço e quantidade de gente e o que 
realmente lava, porque uma coisa é estimativa e outra coisa é o que 
lavo. A gente sai ligando pra todo mundo e perguntando quando se 
acabar o cafe, a gente pergunta, deixa todo mundo de celular ligado 
aí, que a gente vai fazer algumas perguntas ... 
A. Mas cada um tinha que escrever... 
L. É, ou lá na hora cada um escreve. 
A. É, cada um escreve. 
L. Pode ser isso também. A gente lá na hora pede pra todo mundo escrever no 
papel e a gente faz isso, tá bom?” 

 
 
 Em outro diálogo, o traquejo delitivo do grupo emerge para o fim 

de impedir a redução dos preços dos contratos, ocasião na qual GILBERTO DA 

SILVA CORREIA (presidente do SINDILAV e sócio da empresa LAVANDERIA SÃO 

SEBASTIÃO) e ANTÔNIO AUGUSTO (tel 81159696, no dia 21.03.2005, às 15:51 

hs) trataram de licitações emergenciais. Em nova conversa telefônica (dia 

22.03.2005, às 12:37 hs, tel 81159696), desta vez mantida entre MARCELO e 

ANTÔNIO AUGUSTO, acusados ligados à BRASIL SUL, o primeiro informa ao 

segundo que GERALDO ligou do Hospital da Lagoa dizendo houve pedido para 

baixar o preço. ANTÔNIO AUGUSTO então diz que conversou com JÚLIO, CELSO e 
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GILBERTO, também prestadores do serviço de lavanderia em hospitais públicos do 

Rio de Janeiro, tendo ajustado com estes a não redução dos preços.  

 

 Como se vê, a preocupação da quadrilha centrava-se em evitar 

que uma das empresas baixasse o preço unitário do serviço, criando com isso um 

verdadeiro ambiente competitivo, o que diminuiria a lucratividade do negócio. É 

desta forma que qualquer ameaça de geração de real competição virava 

imediatamente objeto de preocupação, discussão e combate por parte da 

organização criminosa. Neste aspecto, chama a atenção o documento apreendido 

descrito como “Carta para o SINDILAV”. Este documento foi endereçado aos 

membros do SINDILAV e trata de assuntos importantes a serem discutidos em 

reunião na sede deste sindicato patronal, dentre eles, a preocupação do grupo 

com a possível concorrência de empresas sediadas em São Paulo. Na tal carta, 

fala-se sobre um pedido de informações a ser feito a hospitais federais, estaduais 

e municipais de São Paulo, pedido este que poderia ser, inclusive, encaminhado 

por meio de um deputado federal.  

 

 Em tese, tal pedido causaria algumas “dores de cabeça” a terceiros 

sobre detalhes comuns a contratos deste tipo de serviço que seriam, segundo o 

documento, inexplicáveis e de ciência de todos os que atuam nesta seara, 

incluindo-se, obviamente, alguns integrantes do SINDILAV. Em seguida, o 

documento menciona que, em ocorrendo o inverso, o sindicato de São Paulo agiria 

da mesma forma. A conclusão do aludido documento não poderia ser mais 

enfática: “no entanto percebêssemos que eles estão prestes a descobrir e 
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explodir alguns de nossos bem guardados segredos, creio que, pelo 

menos, iríamos ouvi-los”.   

 

 No tópico “DIVISÃO INTERNA”, cujo título é auto-explicável, a 

tal carta trata da divisão dos contratos com o serviço público da seguinte forma: 

“qualquer acordo só é bom quando todos ficam satisfeitos (...) querer 

uma divisão baseada em quilos é irreal e absurda”. E o absurdo prossegue: 

“minha sugestão é que todos apresentem suas pretensões, informem o 

que tem e gostariam de manter, descubram o que desejam a LÓGICA e a 

PROLAV, e, ai sim, iniciem as negociações com o objetivo de chegar-se a 

um meio termo bom e justo para todos”. 

 

 Por fim, cabe salientar que este documento foi apreendido na sede 

do SINDILAV e é datado de 06.07.1997, o que denota que a ladroagem vem sendo 

cultuada há muitos anos por alguns atuantes neste ramo de negócios.  

 

 Penso que a prova dos autos não deixa qualquer dúvida acerca da 

associação criminosa formada pelos réus integrantes do SINDILAV/RJ com vistas à 

prática de fraudes em licitações de modo a perpetuar a divisão dos hospitais 

públicos do Rio de Janeiro entre as empresas envolvidas no esquema delitivo. 

Neste contexto, foi emblemática a reunião realizada em um restaurante na qual 

estavam presentes os administradores de empresas do setor de lavanderia e o 

presidente do sindicato da classe, todos juntos para tratar do pagamento de 

propina a servidores públicos municipais.   
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 Em que pese a negativa de alguns quanto ao teor da reunião, o 

depoimento do acusado ANTÔNIO AUGUSTO1 foi claro quanto ao verdadeiro 

assunto do encontro ocorrido no restaurante Rei do Bacalhau, na Ilha do 

Governador/RJ, no dia 28.06.2005 (vide relatório e fotos de fls. 212/256). Confira-

se: 

 
“(...) que o réu ALTINEU estava na reunião do REI DO BACALHAU e 
presenciou os debates sobre o pagamento ou não do valor exigido pelo 
servidor público (...) que diante da exposição de JOSÉ OTÁVIO, que 
apresentou as retaliações que as empresas poderiam vir a sofrer, caso 
não efetuassem o pagamento, todos os representantes das empresas 
que se encontravam no restaurante concordaram com o pagamento, 
inclusive ALTINEU;  que o interrogando estava presente quando 
ALTINEU E MARCELO concordaram (...)” 
 
Interrogatório de ANTONIO AUGUSTO (fls. 1347/1348). 

 
 

 Em seu interrogatório (fls. 3874/3878), o acusado LEONARDO 

LUÍS ROEDEL ASCENÇÃO afirmou que o réu LUIZ MELLO lhe descreveu que o 

assunto abordado na referida reunião foi uma proposta de solução para o 

problema da inadimplência do município e que esta consistia no pagamento de R$ 

20.000,00 por cada empresa para JOSÉ OTÁVIO, que conhecia uma pessoa que 

poderia resolver a questão. LEONARDO afirmou, ainda, que entregou a quantia à 

JOSÉ OTÁVIO cerca de uma semana depois da reunião. 

 

                                                 
1 Registre-se que, consoante informação do advogado de Antonio Augusto, Dr. Bruno Silva 
Rodrigues, prestada verbalmente em gabinete a este magistrado no dia 08.07.2009, o denunciado 
Antonio Augusto continuaria trabalhando na BRASIL SUL, ao menos até aquela data. Isto corrobora 
que Antonio Augusto Menezes Teixeira tem ciência dos meandros da atuação da empresa BRASIL 
SUL, estando habilitado, portanto, a declarar os fatos que declinou perante este Juízo. É de afastar 
também, desde já, qualquer eventual insinuação de traição ou revide por parte deste. 
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 Ratificando o conchavo ilícito, à vista das peças de fls. 269/270 do 

apenso XXVII, o acusado ANTÔNIO AUGUSTO afirmou (fls. 1342/1358) também 

que era comum que dívidas em dinheiro entre as empresas do SINDILAV fossem 

pagas por meio da “cessão” de hospital público para a empresa credora, o que 

teria ocorrido, por exemplo, entre a PROLAV (do acusado GERALDO) e a BRASIL 

SUL (dos acusados ALTINEU, MARCELO, ALTIVO e do próprio ANTONIO 

AUGUSTO). 

 

 Aliás, ANTÔNIO AUGUSTO afirmou, expressamente, em Juízo (fls. 

1342/1358) que o acordo entre as empresas de lavanderia consistia no ajuste 

preliminar para que cada empresa vencesse as licitações que lhes fosse 

conveniente. Dentre outras negociatas, o réu ANTÔNIO AUGUSTO relatou que a 

BRASIL-SUL “deu cobertura” em licitação realizada pelo Hospital Marcílio Dias, ou 

seja, abdicou da tentativa de vencer o certame, retirando ou trocando a proposta 

de modo a favorecer outra empresa ligada ao esquema (cf. documento cuja cópia 

foi reproduzida à fl. 8382).  

 

 É interessante notar que, em sede policial (fls. 405/411), 

ANTONIO AUGUSTO declarou que a divisão de hospitais não significava um conluio 

entre as empresas para ganhar licitações, mas sim uma demonstração de 

“solidariedade daqueles que já possuem contratos firmados com o poder público 

para com aqueles que estão passando por dificuldades no setor comercial”. 

 

 Com efeito, contatos e reuniões entre os empresários deste setor 

eram comuns (vide também o documento reproduzido à fl. 8385), como, por 
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exemplo, ocorreu em 17.03.2005, quando os mesmos se reuniram no SINDILAV 

para decidir acerca do valor que cada uma apresentaria em determinado pregão, 

que viria a ser vencido, conforme acordo prévio, pela BRASIL SUL. Em 

determinada conversa telefônica entre MARCELO e ALTINEU (tel 99820543, em 

17.03.2005, às 21:46 hs), revela-se que o primeiro reforça a este último a 

relevância de sua presença na licitação que ocorreria no INTO - INSTITUTO DE 

TRAUMO-ORTOPEDIA, certo de que isto faria com que os outros concorrentes não 

mudassem o que já havia sido acertado anteriormente. Confira-se:  

 
INTERLOCUTORES:MARCELO X ALTINEU (INTO)  
DIÁLOGO 
(...) 
M. Pai, olha só, eu acho que você tinha que ir lá na "obra" amanhã com 
o BINHO (ALTIVO). 
A. Ir aonde, meu filho? 
M. Ir lá na obra amanhã com o BINHO, dez horas! Sabe por que? Ele me ligou 
agora, ele falou que estava tudo certo lá com os fornecedores, mas ele me ligou 
pra perguntar se eu ia ficar com o telefone ligado pra me consultar, entendeu? 
A. Eu vou lá com ele então. 
M. Mas eu queria que você ligasse pra ele agora pra combinar com ele, 
porque é importante você ir, pai. Por que sabe o que que é? Eu já 
reparei lá na reunião que a minha presença ou a sua faz uma diferença 
absurda, porque é o dono que tá, aí nego se intimida, entendeu? E eles 
também, o meu primo e o outro lá mais velho lá do Rio, que dá 
consultoria pra gente, neguinho (inaudível)...o histórico geral, 
entendeu? 
A. Meu filho, vamos discutir esse projeto amanhã, não vamos falar por 
telefone não, tá bem?  
M. Eu vou atender ao telefone do BINHO porque eu vou desmarcar com ele, tá 
bom? 
(...) 

 
 

 Os diálogos interceptados ratificam que ALTINEU coordenou os 

negócios ilícitos da BRASIL SUL, dando determinações e orientações a seus 

subordinados, como, por exemplo, ocorreu no diálogo retratado às fls. 4625/4627, 
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em que ALTINEU dita ao acusado ALTIVO os rumos a serem tomados em licitações 

emergenciais. O acusado MARCELO também foi orientado por ALTINEU a não falar 

sobre os crimes da quadrilha por telefone1.  

 

 Em conversa telefônica mantida entre os acusados CELSO e 

ALTIVO (retratada no relatório policial 07/2005), o primeiro solicita a intervenção 

de ALTINEU em licitação a ser realizada pelo Hospital de Laranjeiras. O objetivo 

era o de criar obstáculos para uma empresa de São Paulo que ameaçava os 

interesses do grupo criminoso. Confira-se:  

 
DIÁLOGO 
(...) 
A. Você me ligou? 
C. Liguei. Tu tá aonde? Tá aqui pelo centro? 
A. Não, que horas você vai querer me encontrar? 
C. Eu tô aqui no escritório agora. Peraí um minuto... Olha só: tu tá em qual 
lugar? 
A. Eu tô indo pra uma reunião agora e não sei a hora que eu vou conseguir sair 
dessa reunião. 
C. Ah é? Ô ALTIVO, o problema é o seguinte, deixa eu te colocar: eu tô com 
esse problema com essa firma de São Paulo. Como é que nós vamos resolver? 
A. Bom, nós estamos tentando aí pra ver o que consegue, ne? Eu também não 
sou dono do cara, porra. 
C. Não, claro, mas eu tô precisando de ajuda, cara. 
A. Bom, eu tô fazendo o máximo; botei até um amigo meu pra me ajudar nisso. 
C. Tu não falou com o velho ALTIVO não, o ALTINEU? 
A. Tá em Brasília. Não, eu pedi pra... Você conseguiu achar ele? 
C. Não, não. Eu fui lá na firma dele e não tá. Olha só, o problema é o 
seguinte: se esverdear LARANJEIRAS, LARANJEIRAS vai 
ser...(inaudível). 
A. Olha só, olha só, calma, pera aê, parou, calma... 
C. Tu entendeu? Depois é por isso que eu tô querendo falar contigo 
pessoalmente. Eu tô aqui no escritório, se tu tiver aqui perto, tu desce e a gente 
conversa ali no restaurante rapidinho. 

                                                 
1 O alerta de ALTINEU a Marcelo sobre o necessário “cuidado” com o telefone volta a ser feito em 
outro diálogo destacado pelo MPF às fls. 4624/4625. 
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A. Eu não tô perto, eu tenho que primeiro ir a essa reunião e tô até atrasado. Eu 
vou sair dela e posso te encontrar. 
C. Aí tu me liga. 

 
 

 Toda a realidade emanada das interceptações telefônicas 

judicialmente autorizadas é confirmada pelo farto material advindo da busca 

realizada na sede da empresa BRASIL SUL, em que se logrou apreender 

documentos importantes (constantes nos apensos I/IV) que, em suma, revelam:  

  

I- o resultado da licitação da Secretaria Municipal de Saúde em que se denota que 

as empresas LIDO, BRASIL SUL, PROLAV, LÓGICA, ACQUALIMP, SÃO SEBASTIÃO 

e FERLIM dominam o serviço de lavanderia prestado a hospitais públicos do 

município do Rio de Janeiro, tendo vencido 30 licitações, sempre com preços 

assemelhados; 

 

II- fac-símile sugerindo um “acordo possível, viável e justo” com as empresas  

BRASIL SUL, SÃO SEBASTIÃO, FERLIM, LÓGICA, PROLAV, LIDO e ACQUALIMP, 

finalizado com a seguinte menção: “a decisão é dos senhores: aumentar o 

peso e faturamento ou perder muito dinheiro com disputas que afetarão 

também as áreas Federal e Estadual” (vide fls. 8375/8377); 

 

III- tabela contendo o campo denominado “LOTES”, onde são distribuídos os 

hospitais públicos por empresa (BRASIL SUL, SÃO SEBASTIÃO, FERLIM, LÓGICA, 

PROLAV, LIDO e ACQUALIMP); o campo intitulado “QUILOS”; o campo “PREÇO 

COTADO” (variando entre 3.62 a 3.66 por quilo) e o campo denominado “PREÇO 
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DE COBERTURA”, onde há anotações sugerindo “NÃO COTAR”. São referidas 

licitações de trinta e um hospitais. Vide fls. 8379/8380;1 

 

IV- tabelas contendo preços dos serviços prestados, por hospital, pelas empresas 

BRASIL SUL, LÓGICA, FERLIM, LIDO, ACQUALIMP, SÃO SEBASTÃO e PROLAV. Na 

planilha referente à empresa LIDO consta a seguinte observação: “a BRASIL SUL 

dará cobertura no Marcílio Dias retirando ou trocando a proposta”; 

 

V- Bilhete no qual o acusado ANTONIO AUGUSTO presta contas ao réu ALTINEU 

PIRES COUTINHO sobre uma reunião realizada na sede do SINDILAV, em 

24.04.2003 (cópia à fl. 8935). Neste, ANTONIO AUGUSTO relata ao chefe que a 

reunião foi “boa” e narra ficou decidida pelos empresários a divisão dos hospitais 

públicos do Rio de Janeiro. 

 
 Passo à análise individual das licitações apontadas pelo MPF como 

tendo sido fraudadas pelo grupo criminoso atuante no setor de lavanderia.  

 

8.1- A fraude no pregão n. 001/2005 do INTO. 

 

 De acordo com o MPF, a BRASIL SUL (dos acusados MARCELO, 

ALTIVO e ANTÔNIO AUGUSTO) logrou frustrar o caráter competitivo desta licitação 

                                                 
1
 Destaque-se que nesta tabela apreendida constam os preços oferecidos pelas empresas pelos 
serviços de lavanderia em vários hospitais, valendo chamar a atenção para o item intitulado “preço 
cobertura”, cujos valores apontam a oferta a ser adotada pelos concorrentes de modo a garantir a 
vitória no certame e a realização do contrato pela empresa a que “pertence” o respectivo hospital. 
Saliente-se também que o referido documento é datado de 2003, o que atesta a permanência e 
estabilidade da atuação do grupo criminoso, tornando real a configuração do crime de quadrilha 
(art. 288 do CP). 
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em coluio com os denunciados GILBERTO, CELSO, GERALDO, JOSÉ OTÁVIO, LUIZ 

DE MELLO e LEONARDO LUIS, que também teriam agido por meio de suas 

respectivas empresas. Neste contexto, ANTÔNIO AUGUSTO teria orientado os 

demais denunciados cotarem o preço acima de cinco reais a fim de que a empresa 

BRASIL SUL saísse vencedora, o que acabou ocorrendo.  

 

 Verifica-se que participaram do aludido pregão as empresas 

BRASIL SUL, CLEAN, FERLIM e QUALITY CLEAN. A seu turno, a LAVANDERIA SÃO 

SEBASTIÃO esteve presente somente como ouvinte (cf. cópia da respectiva ata - 

fl. 9024). 

 

 De fato, por meio da interceptação de conversa entre MARCELO e 

ALTINEU (tel 99820543, em 17.03.2005, às 21:46 hs), percebe-se que o primeiro 

insiste para que este último compareça ao referido pregão n. 001/2005 promovido 

pelo INTO a fim de pressionar os demais empresários envolvidos no esquema a 

cumprir o que fora acordado. Saliente-se, novamente, que o pregão foi realizado 

exatamente no dia seguinte, às 10:00 hs. Pouco depois, a conversa entre ALTIVO 

e MARCELO, ocorrida às 11:38 hs, ratifica a armação ilícita, sendo este informado 

sobre o resultado da licitação. No mesmo dia, ALTINEU foi informado por 

MARCELO sobre a reunião no SINDILAV para tratar da referida licitação, sendo 

lembrado por este de que a família PIRES COUTINHO já “abrira mão” de outro 

hospital anteriormente, daí porque nada justificaria a “perda” do INTO e a quebra 

do acordo existente entre as empresas ligadas ao SINDILAV. Confira-se: 

 
DIÁLOGO 
(...) 
M. Olha só, eu tô aqui no centro do Rio, eu marquei com o BINHO 
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(ALTIVO) e com o ANTONIO AUGUSTO aqui, vai ter uma reunião sobre 
aquele negócio que vai ter amanhã, sabe? 
A. Sei... 
M. Vai ter uma reunião aqui pra resolver aqui, aí eles falaram que eu tinha que 
vir de qualquer maneira, aí eu vou ponderar as coisas aqui e depois eu ligo, dou 
um jeito de falar com você. 
A. Você lembra que nós já abrimos mão, hein? 
M. É, eu vou bater pé que não, mas eu vou ver... 
A. Mas eu concordo com aquilo que você me falou ontem...se tiver que fazer, 
tem que fazer mesmo. 
M. É, mas no início eu vou dizer que você não gostou muito da idéia, que se 
puder não fazer, entendeu? E vou ponderar e vou ver, assim, qual a 
conseqüência de fazer, né? 
A. Cuidado com o telefone, tá? 
M. Tá bom, pai. 
(...) 

 

 Diante deste quadro, a existência de combinação prévia de 

propostas (um acordo que não poderia ser quebrado) é evidente. Penso também 

que a não homologação do resultado ou a não celebração do contrato não afastam 

a existência do procedimento licitatório em si e, portanto, os crimes praticados não 

são simplesmente apagados. Por outro lado, o prejuízo econômico é referido no 

tipo penal descrito no art. 90 da Lei 8666/93 apenas como dolo específico, não 

sendo necessária sua configuração efetiva para a consumação delitiva. 

 
 Ante o exposto, levando-se em conta a ciência e 

participação1 dos réus em amplo e estável acordo sobre a divisão de 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, bem como a ratificação deste pacto 

criminoso no episódio narrado, penso que os denunciados MARCELO 

                                                 
1 Vide as reuniões entre os acusados comprovadas pela prova dos autos e já referidas 
anteriormente, bem como os documentos apreendidos retratando a divisão “justa” dos hospitais 
públicos do Rio de Janeiro entre as empresas do ramo de lavanderia (fls. 8375/8377).  
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COUTINHO, ALTIVO, ANTONIO AUGUSTO e JOSÉ OTÁVIO incorreram na 

prática do crime descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/93. 

 

 Em que pese a imputação encetada em face dos acusados 

LUIZ DE MELLO e LEONARDO (da empresa LÓGICA LAVANDERIA E 

LIMPEZA), CELSO (da empreso LIDO), GERALDO (da empresa PROLAV), 

GILBERTO1 (da empresa LAVANDERIA SÃO SEBASTIÃO), não se verifica 

na prova colhida qualquer indício da efetiva atuação destes agentes no 

episódio narrado, haja vista que, segundo a ata do respectivo pregão (fl. 

9151), suas empresas sequer participaram do certame. Assim sendo, 

concluo pela absolvição destes acusados quanto a este fato, com base no 

art. 386, V do CPP.  

 

8.2- A fraude no pregão n° 007/2005 do INCL. 

 

 Segundo o MPF, o INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA DE 

LARANJEIRAS – INCL publicou o edital do pregão N° 07/2005 para contratação do 

serviço de lavanderia. Participaram do certame as empresas: ACQUALIMP, 

PROLAV, LIDO, SÃO SEBASTIÃO e FERLIM (cf. ata de fls. 9027/9029). Os 

denunciados GERALDO e GILBERTO, através das empresas PROLAV e SÃO 

SEBASTIÃO, respectivamente, teriam cotado o preço do serviço acima de sete 

reais. As demais empresas do grupo criminoso, quais sejam, BRASIL SUL e 

FERLIM, também teriam participado do pregão a título de fachada, ou seja, para 

                                                 
1 Em que pese a imputação em face deste, nem a denúncia nem as alegações finais especificam 
como o denunciado poderia intervir relevantemente no episódio delitivo. Além disso, é fato que o 
réu não agiu. Por tais razões, penso que absolvição se impõe. 
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simular uma inexistente competição. Conforme suposto acerto prévio, a vitória 

ficou com a empresa LIDO, do acusado CELSO, que auferiu, por um ano de 

contrato, o total de R$ 1.897.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil 

reais).  

 

 De fato, corrobora esta negociata a conversa retratada às fls. 

532/533 dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica, travada entre 

ALTIVO e CELSO, ocasião em que este pede a ajuda da BRASIL SUL (mais 

especificamente de ALTINEU) para evitar que uma empresa de São Paulo 

(ACQUALIMP) ganhe a licitação. A prática delitiva aqui referida é retratada também 

no relatório de inteligência policial de fls. 609, sendo corroborada pelo 

monitoramento telefônico constante dos itens 1.22 e 1.23 da representação policial 

pela prisão temporária dos envolvidos (vide transcrição do diálogo às fls. 

8404/8405).  

 

 Em uma das conversas, verifica-se o pedido de auxílio de CELSO a 

ALTIVO para que este o ajude. Aliás, o auxílio solicitado consistia exatamente na 

intervenção de ALTINEU contra empresa de São Paulo (ACQUALIMP), sob pena de 

“esverdear” o negócio. Após ter vencido a licitação num primeiro momento pela 

apresentação da menor proposta, a ACQUALIMP acabou desclassificada e a LIDO, 

de CELSO, teria vencido o certame. 

 

 Corrobora a combinação de propostas a atitude do acusado 

GILBERTO, da LAVANDERIA SÃO SEBASTIÃO, que, em seu depoimento perante 

este Juízo (fl. 2060/2071), admitiu que sua empresa tem capacidade limitada 
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(apenas duas máquinas de passar), transparecendo, portanto, que participou do 

aludido certame apenas para fazer número, simulando uma competição 

inexistente. Além de explicitar a vigência de acordo divisório de hospitais públicos 

entre as empresas de lavanderia, o acusado ANTONIO AUGUSTO deixou claro em 

seu interrogatório (fl. 1342/1358) que a decisão sobre a aceitação ou não dos 

aludidos acordos cabia mais a MARCELO COUTINHO, mas também a ALTINEU. 

 

 Ante o exposto, levando-se em conta a ciência e 

participação dos réus em amplo e estável acordo sobre a divisão de 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, bem como a ratificação deste pacto 

criminoso no episódio narrado, penso que os denunciados MARCELO, 

ALTIVO, ANTÔNIO AUGUSTO, JOSÉ OTÁVIO, GILBERTO, CELSO, 

GERALDO incorreram na prática do crime descrito no art. 90 da Lei n. 

8.666/93. 

 

 Em que pese a imputação encetada em face dos acusados 

LUIZ DE MELLO e LEONARDO, não se verifica, na narrativa do próprio 

parquet  ou mesmo na prova colhida, indício da efetiva atuação destes 

no episódio, razões estas que me levam a concluir pela absolvição dos 

referidos acusados quanto a este fato, com base no art. 386, V do CPP. 

 

8.3- A fraude no pregão n° 103/2004 do HSE. 

 

 Segundo o MPF, esta licitação foi vencida pela BRASIL SUL, que 

auferiu o valor de R$ 342.952,96. O pregão 103/2004 foi realizado em 07.12.2004, 
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tendo participado do certame, segundo o MPF, como meras coadjuvantes, as 

seguintes empresas: LÓGICA LAVANDERIA E LIMPEZA LTDA; LAVANDERIA SÃO 

SEBASTIÃO; ESTRELA; CLEAN; LIDO SERVIÇOS GERAIS e FERLIM SERV. TEC. 

LTDA (cf. fls. 9030/9031).  

 

 Em depoimento prestado perante este Juízo (fls. 2060/2071), o 

acusado GILBERTO, da SÃO SEBASTIÃO, asseverou que sua empresa tem 

capacidade limitada (apenas duas máquinas de passar), daí o porquê de só ter 

participado de dois itens da licitação realizada pela prefeitura, já que sua empresa 

não tinha condições de concorrer para os demais por contar somente com duas 

máquinas de passar. Com efeito, a afirmada limitação operacional reforça o fato de 

que a atuação desta empresa se deu, de fato, apenas para simular uma 

inexistente disputa com o fim de dar aparência de legalidade ao certame. 

 

 Quanto a este fato específico, afora a importante declaração 

mencionada acima, a prova acusatória é lastreada em outros indícios, tais como:  

 

(1) a afirmação em Juízo do denunciado ANTÔNIO AUGUSTO sobre o fato de que 

as empresas de lavanderia mantinham acordo prévio para a permanente divisão 

das licitações a serem vencidas por cada empresa filiada ao SINDILAV;  

 

(2) os documentos apreendidos (já referidos nesta decisão) que detalham a efetiva 

divisão dos hospitais públicos entre as empresas filiadas ao SINDILAV;  
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(3) o influente papel exercido por ALTINEU na máfia das lavanderias e na 

administração da BRASIL SUL (vide ligações referidas à fl. 4649). 

 

 Como reconhece a doutrina, a prova por indícios não pode ser 

confundida com a mera suspeita. O termo “suspeita” advém do latim suspicio, do 

verbo suspiciere, retratando um movimento duvidoso da mente em direção a uma 

opinião. Revela-se, assim, como simples desconfiança ou suposição. Por certo, 

esta noção jamais é capaz de fornecer ao magistrado certeza suficiente para 

lastrear, com segurança, um decreto condenatório. No dizer da Ministra do 

Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza Rocha de Assis Moura, doutora em 

Direito Processual pela USP, o indício pode ser definido da seguinte forma: “todo 

rastro, vestígio, sinal e, em regra geral, todo fato conhecido, devidamente 

provado, suscetível de conduzir ao conhecimento de um fato desconhecido, a ele 

relacionado, por meio de um raciocínio indutivo-dedutivo”.1 

 

 Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre 

convencimento motivado do Juízo (art. 155 do CPP)2. Logo, os indícios gozam da 

mesma força probante que qualquer outra prova, sobretudo, quando convergentes 

e coerentes entre si e para com as demais provas3.  

 
                                                 
1 Cf. MOURA, Maria Thereza Rocha Assis. A prova por indícios no processo penal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 41. 
2 “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 
3 Cf. MOURA, Maria Thereza Rocha Assis. Op. cit., p. 111. Eis o respectivo trecho: “Se, após 
criteriosa análise, os indícios não deixarem qualquer margem de dúvida, no espírito do julgador, 
quanto à certeza da imputação, poder-se-á dizer que a conclusão, do exame dos diversos indícios 
reunidos, é suficiente para a prolação de uma decisão condenatória.” 
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 Ante o exposto, levando-se em conta a ciência e 

participação dos réus em amplo e estável acordo sobre a divisão de 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, bem como a ratificação deste pacto 

criminoso no episódio narrado, penso que os denunciados MARCELO, 

ALTIVO, ANTÔNIO AUGUSTO, JOSÉ OTÁVIO, GILBERTO, CELSO, 

GERALDO, MELLO e LEONARDO incorreram na prática do crime descrito 

no art. 90 da Lei n. 8.666/93. 

 

8.4- A corrupção para prorrogação/reajustamento de contratos. 

 

 A denúncia narra que os servidores públicos do Município do Rio de 

Janeiro ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED, RAFAEL CARVALHO, RAIMUNDO 

CUNHA LEONARDO (vulgo Gaúcho) e JOSÉ MILTON RODRIGUES solicitaram e 

receberam propina para a prática de atos em favor das empresas do ramo de 

lavanderia. Nesse contexto, os denunciados ALTINEU, MARCELO, ALTIVO e 

ANTÔNIO AUGUSTO, GILBERTO, OTÁVIO, GERALDO, CELSO, MELLO e LEONARDO 

teriam pactuado o oferecimento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para 

o denunciado ALEXANDRE NEY (então Coordenador de Infra-Estrutura da 

Secretaria Municipal de Saúde) e seus assessores em troca da prorrogação e 

reajuste de contratos mantidos com o Município do Rio de Janeiro, além da 

liberação de créditos em favor dessas empresas.  

 

 Todo o ajuste foi formulado em reunião realizada no dia 

28.06.2005, no restaurante Rei do Bacalhau, na Ilha do Governador (vide relatório 

policial de fls. 212/256 e fotos reproduzidas à fl. 8390). Confiram-se, a seguir, os 
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diálogos relacionados à mencionada reunião dos representantes de empresas de 

lavanderia: 

 
 

INTERLOCUTORES: Antônio Augusto X Marcelo/Altineu 
RESUMO 
Falam da reunião na Ilha do Governador. ALTINEU participará desta reunião se 
for marcada para a próxima terça-feira dia 28/06/2005. 
DIÁLOGO 
(...) 
AA- Amanhã marcaram uma reunião uma hora na, na, ... no REI DO BACALHAU 
na Ilha do Governador. 
M- É que eu conversei com meu pai esse assunto, e meu pai que ir à 
reunião. 
AA- Ótimo, então amanhã uma hora, no REI DO BACALHAU, na Ilha do 
Governador. 
M- Deixa eu só confirmar uma coisa rapidinho. 
AA- Mas eu tenho que confirmar presença, porque vão estar todos os donos de 
empresas lá a exceção das que não tem contrato, entendeu? 
M- Você podia falar esse assunto para ele? 
AA- Heim? 
M- Você podia explicar para ele, que vão estar todos os donos das empresas 
tãnãnã... 
AA- É só você comunicar a ele que vão estar todos os donos lá, se ele quiser ir 
ótimo, você e ele. 
M- Dá uma palavra com ele aqui. 
AA- Tá. 
(o telefone é passado para ALTINEU) 
AL- Alô. 
AA- Oi Doutor ALTINEU. Ficou marcado uma reunião para amanhã uma 
hora da tarde no REI DO BACALHAU na Ilha do Governador, com todos 
os donos das empresas que detém contrato ... 
AL- Eu não vou poder ir lá, ANTONIO, amanhã eu não tô aí rapaz. 
AA- Mas o MARCELO não pode ir? 
AL- Peraí. (ALTINEU fala ao fundo com MARCELO dizendo que não vai poder ir à 
reunião). ANTONIO, isso não pode ser transferido para segunda-feira não? 
AA- Olha, eu posso até tentar. 
AL- Segunda não dá, tem que ser terça, terça-feira que vem. 
AA- Terça-feira que vem? 
AL- É.  
AA- Eu vou ligar agora e vou perguntar se pode ser terça-feira que vem. 
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AL- (fala ao fundo com MARCELO) "Se não puder ir você pode amanhã ou não?" 
Se eu não puder MARCELO vai lá amanhã e depois eu arremato uma última 
reunião. 
AA- Ok.  
AL- Tem que tomar cuidado com isso, porque na minha opinião, nós 
tinhamos que sentar com o cara da Prefeitura, isso não pode ser por 
procuração não. 
AA- Olha só, Dr. ALTINEU vamos discutir isso pessoalmente, não é 
melhor? 
AL- Tá bom, tá combinado. 
AA- Eu vou tentar para ver se eu remarco para terça-feira. 
AL- Tá bom. 
(...) 
 
INTERLOCUTORES: Marcelo X Antônio Augusto  
DIÁLOGO 
(...) 
M- Tô saindo com meu pai daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, uns dez 
minutos, tá, lá é uma hora né? 
A- Eu estou saindo agora. 
M- Me diz o seguinte, quem vai estar ... O LIDO e a FERLIM é o mesmo dono 
não é? 
A- Todo mundo, vamos falar pessoalmente. Melhor. 
M- Tá bom. 
A- Vão estar todos os donos lá sem exceção, tá, todos que estão aí na 
lista. 
M- Tá bom. 
A- Nós temos que tomar uma atitude em relação a 2004, entendeu? 
M- A gente conversa pessoalmente. Olha só, entrando na Ilha ao invés de pegar 
para o aeroporto você pega como você fosse pra dentro é logo a direita né? 
A- A direita não, ali é o Rei do Siri, é logo a seguir é o REI DO BACALHAU. 
(...) 
 
 
INTERLOCUTORES: Antônio Augusto X Marcelo  
DIÁLOGO 
(...) 
M- Meu pai gostou da reunião heim. 
AA- É, a reunião é boa, aquilo ali, o cara é muito sério, entendeu, é por 
isso que no fundo eu acreditei, agora você vê o CELSO como é que é 
né. 
M- Ele sempre é do contra né? 
AA- Sempre é do contra, ele sempre apronta alguma sacanagem. 
M- Mas o bom é que ele não ... acho que ele respeita muito meu pai, e 
também todo mundo ali concordou, ele fica numa de, ele fica muito 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 107

isolado, e ele não quer perder, então ele acaba: "Então tá bom eu 
concordo também." entendeu. 
AA- Ele ali ficou ... mas eu acho que é importante, achei a reunião boa inclusive 
por que ... com isso nós eliminamos dois, vai por mim, esses dois na minha 
opinião agora são carta fora do baralho, por eles estão também perdendo a 
instalação, não vão mais ter o que pleitear, entendeu? 
M- Entendi, tomara. Agora vamos torcer para que a fonte que você tem se 
concretize e também ... 
AA- Ficamos ali, eu conversei muito com o MELO, depois eu fiquei batendo papo 
com o MELO, ela também está aguardando, os caras prometeram a ele que sim, 
eu não aguento mais. 
(...) 

 
 
 A aludida reunião do dia 28.06.2005 foi acompanhada por 

policiais federais (cf. informações e fotos constantes de relatório de missão 

constante do IPL). Em adendo, a quantia foi efetivamente paga aos referidos 

servidores em outra reunião, desta feita na sede da prefeitura do Rio de Janeiro, no 

dia 05/07/2005, ocasião em que os contratos com as empresas filiadas ao 

SINDILAV foram prorrogados por mais um ano, com reajuste de 4 %, consoante 

demonstra a ata apreendida em poder do denunciado ANTÔNIO AUGUSTO (fls. 

6111/6113).  

 

 Verificou-se também que o réu ALEXANDRE NEY foi o autor do 

parecer (reproduzido às fls. 74/76 e datado de 01.07.2005, ou seja, três dias após 

a reunião no restaurante Rei do Bacalhau) que justificou a prorrogação do contrato 

por um ano e a majoração dos valores em 4%, o que veio a ser ratificado pelo 

então Subsecretario Municipal de Saúde1.  

                                                 
1 Em suas alegações finais, o MPF reconhece que, apesar da comprovada renovação dos contratos 
de lavanderia com a prefeitura em desacordo com a lei, a fim de evitar bis in idem (dupla punição 
pelo mesmo fato), não pode haver incidência do disposto no art. 92 e seu parágrafo único da lei de 
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 O diálogo travado entre os denunciados ANTÔNIO AUGUSTO, 

MARCELO e GILBERTO (16/06/2005, às 13:41 hs tel 81159696), ou seja, quinze 

dias antes da edição do tal parecer encomendado, já se referia ao reajuste do 

contrato como favas contadas, inclusive, com manifestação de certeza sobre o 

percentual e a duração. Confira-se: 

 
DIÁLOGO 
(...) 
A.Olha aqui, o pessoal daqui não concorda com aquele negócio não,viu.  
G.Não? 
A.Não. Acham um absurdo isso não tendo recebido 2004, entendeu? 
G. Tudo bem? 
A. Então ... entendeu ... 2004, sem receber 2004 não faz sentido eu 
conversei aqui com ..., com o CHEFÃO (ALTINEU) e ele não concordou 
de forma alguma, só depois de receber 2004 aí ele concorda. Eu acho 
que essa deveria ser a posição de todo mundo né? 
G. Eu acho que não, acho que a gente devia concordar e partir, porque 
... é pouca coisa pra muito hospital. 
A.Você não quer marcar uma reunião pra gente discutir isso, você com o 
MARCELO e todo mundo ou não, heim? 
G. Não, isso aí eu achava bom você falar diretamente com OTÁVIO que está 
coordenando isso aí. 
A. Direto com OTAVIO eu? 
G. Todo mundo concordou menos vocês ... 
A. Todo mundo, a ACQUALIMP já concordou? 
G. Todo mundo, todo mundo ... 
A. Heim? Aí vai ficar numa posição de esquerda, então ... 
G. Vai ficar ruim, vai ficar ruim, não é suas coisas só, quantos contratos são três 
ou quatro? 
A. Os meus são três. 
G. Três, pois é? 
A. Vem cá, só uma pergunta, ACQUALIMP concordou, a LIDO concordou? 
G. A LIDO concordou ontem na minha presença. 
A. Todo mundo concordou, concordou todo mundo. Tudo bem.Bom não 
sei, vou transmitir aqui a eles. 
G. Eu ontem levei minha parte lá, entreguei lá. 
A. Você já entregou tua parte inclusive. 

                                                                                                                                                     

licitações, eis que a prática do ato de ofício com violação do dever funcional já resta prevista como 
causa de aumento para os crimes de corrupção ativa e passiva. 
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G- Já. 
A. É pra entregar agora? 
G. Não precisa ser agora, pode ser quando for assinar o contrato ... 
A. Quando for assinar o contrato. 
G. É, exatamente, assinou paga. 
A. Tá, tudo bem, tudo bem. Peraí um instantinho. Só um minutinho. 
(ANTONIO AUGUSTO passa o telefone para MARCELO COUTINHO) 
M- GILBERTO? 
G. Oi meu filho? 
M.  É MARCELO, tudo bem meu amigo? 
G. Tudo bem garoto como é que vai? 
M. Tudo jóia, trabalhando muito. 
G. Sim pode falar. 
M. Olha só, peraí só um minuto ... GILBERTO, deixa eu te falar uma 
coisa é ... a pessoa que está pedindo "essa taxa" aí ... 
G. Perfeito. 
M- Ela nos prejudicou violentamente ao longo de 2004, entendeu? E é 
uma pessoa que não merece nosso crédito ... 
G. Tô entendendo. 
M. Eu acho assim que ... que todos nós, que lavamos no Município nos 
prejudicamos muito, o quê nós já gastamos de juros aqui é ... de banco 
que a gente tá devendo muito à banco é um negócio absurdo, então eu 
acho que isso tem que ser melhor ... melhor pensado, melhor 
conduzido, porque não, não significa que a gente não deva pagar, mas 
eu acho que tem que haver um condicionamento da gente receber o 
que nos devem pelo menos, porque hoje a empresa está sem capital 
nenhum entendeu? 
G. Tô entendendo, sim, mas por exemplo, não pode dar tudo agora dá 
uma parte e a outra parte dá daqui a algum ... quando receber a 
primeira nota ... coisa parecida. 
M.  É, eu acho o seguinte, é, eu acho que poderia haver uma taxa 
mensal aí, assim, vamos dividir isso aí, é ... pagar em dez vezes, 
entendeu, por mês ... 
G. Quem está coordenando é o OTÁVIO, lembra? E ele tem algumas 
orientações que eu não tenho, fala com ele. 
M. Eu acho que tem que marcar para encontrar, pra conversar, 
entendeu? Mas dessa forma não tem condição, tem que haver uma 
negociação melhor, entendeu? Eu vou conversar com ANTONIO aqui 
pra marcar segunda-feira pra gente conversar. 
G. Ok. 
M- Tá bom? Foi bom falar contigo. Um abraço. 
G. Igualmente. 
(...) 
 
DIÁLOGO – Antônio Augusto X Gilberto 
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(...) 
A- Fala GILBERTO. 
G- Sim. 
A- Sou eu, ANTONIO AUGUSTO, agora estou sozinho, posso falar contigo com 
calma. 
G- Certo. 
A- Olha, os caras não gostaram nem um pouco GILBERTO. 
G- Tudo bem. 
A- Que essa merda foi decidida e ninguém falou porra nenhuma, eu soube 
dessa porra por você. Eu acho que isso deveria ter sido tratado em conjunto. 
G- Tudo bem meu filho não tem problema, tem certas coisas que não pode ser 
falado muito, se resolve ou não se resolve lembra? Aquele que não der, não tem 
problema nenhum, não tem problema nenhum não. 
A- Não sei, eu acho que isso aí, meu conselho é que mandem alguém começar a 
explicar o MARCELO direitinho, porque senão fica uma situação profundamente 
ingrata pra mim, agora graças a Deus estou tranqüilo e estou sozinho, eu passei 
o telefone para você porque senti que ele ficou puto, você entendeu? É uma 
decisão, ... que eu sei que é pro bem dele mas ele pode não concordar. 
G- Tudo bem, não concorda não paga não tem problema. 
A- Mas e aí, o que que acontece se não concorda. 
G- Depois ele vê. 
A- Pagar para ver depois a cagada, aí vão tirar ele e vão botar outro, aí 
eu saio prejudicado perco três contratos meus, eu também não acho 
justo, não sei se é por aí, eu acho que essas coisas deveriam ser 
debatidas em conjunto com todos, você entendeu? 
G- Certas coisas não dá, você é chamado pra certas coisas, é bom, 
agora eu não tenho culpa se o cara não tá afim de dar dinheiro, porra. 
A medida é boa e o preço não é ruim, e o preço é para três contratos 
um ano com cinco por cento (5%) de reajuste, porra que é que quer 
mais que isso. E chama, não vai, e chama o outro e não vai, isso tem 
que ser em sigilo por causa de certas pessoas, não pode ... a verdade é 
essa porra.  
A- Então o MARCELO e o SERGIO não sabem de porra nenhuma né? 
G- Não sabem de nada, porra, é isso que eu estou falando porra. 
A- Tá bom, não sei, eu gostaria se fosse possível de você podendo a gente 
marcar uma reunião no Rio. Você, o OTAVIO e o MARCELO na terça-feira é 
possível? 
G- É possível sim. 
A- É possível? Para vocês conversarem com ele e explicarem todos esse 
detalhes a ele. 
G- Manda ele marcar com o OTAVIO eu tenho o tempo livre a vontade. 
A- Hein? 
G- Manda ele marcar com o OTAVIO porque eu tenho tempo livre a vontade, é 
só ele marcar o dia e eu vou. 
A- É? 
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G- O OTAVIO e ele é que são problemático em negócio de dia eu não tenho 
problema com esse negócio de dia.  
A- Tudo bem, agora me diga uma coisa o prazo para responder aquela merda é 
quando hein?  
G- Termina amanhã. 
A- Termina amanhã? 
G- Termina amanhã. Eu estou respondendo que não, só com o reajuste previsto 
em lei ... bábábá... 
A- Previsto em lei, e é ... o IPCA se não me falha a memória. É o do Município. 
G- É o de Município, exatamente. 
A- Isso vai dar quanto, já fez o cálculo? 
G- Não, parece que dá dez por cento (10%) aí eles vão oferecer cinco. 
A- Dá 10% o IPCA, não é oito não? 
G- Sei, mas parece que são de dois anos não é não? 
A- Não, que pelo contrato, pelo contrato o primeiro ano não tem reajuste só a 
partir do segundo. 
G- Certo, mas pega da data da renovação da proposta. 
A- É da data da apresentação da proposta. 
G- É, aí vai dar uns doze, quinze, aí eles vão oferecer cinco. 
A- Vão oferecer cinco? Não acha que por esse valor a gente poderia tentar um 
pouco mais não do que só cinco? 
G- Não, não dá não, não dá não. 
A- Eu não sei, eu tô achando cinco pouco, na minha opinião pessoal, eu nem 
falei nada lá ... 
G- Eu acho que até renovar lá, eu acho que até renovar ... 
A- Eu sei, renovar já é um bom negócio, por que do contrário as três empresas 
vão entrar pesado em cima da gente, eu sei disso. 
G- Exatamente. 
A- Acaba perdendo alguma coisa. 
G- Exatamente, exatamente. 
A- Eu sei disso. E pro MARCELO ... inaudível .... Bom, tudo bem, eu vou tentar 
falar com o JULIO, para ele coordenar uma reunião com o OTAVIO, na terça-
feira, com você e ele, aí vocês conversam com MARCELO pra ver o quê que ... 
convencem ou não ele.  
G- Tá bom meu filho, beijoca grande. 
A- Beijoca.(...) 

 

 

 No último trecho supra destacado da fala do acusado GILBERTO 

resta comprovado que a propina paga a servidores municipais não passou de mera 

faculdade exercida pelos empresários, razão pela qual é de se afastar eventual 

alegação de prática do crime de concussão em lugar da acertada imputação do 
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crime de corrupção. É de se reparar que, em nenhum momento, foi manifestada, 

ainda que por indícios, discordância inarredável de quaisquer dos réus em relação 

ao pagamento ilícito a funcionários públicos. 

 

 Em outra conversa, desta feita entre ALTIVO e VILLELA1, a mesma 

temática predomina, sendo que não só foi reforçada a prática de corrupção in 

casu, bem como admitido o caráter usual do emprego deste artifício. Confira-se:  

 
DIÁLOGO 
(...) 
A- ... o quê que a gente poderia fazer, mostraríamos os preços praticados no 
mercado, suas defasagens, que a Prefeitura tá também, é ... mostraríamos é ... 
poderia, ele pedir uma proposta estimativa de cada um, e mostraríamos qual o 
valor real pelo ... talvez pelo IGPM ... 
V- Mas isso aí é o seguinte, converso com o ANTONIO AUGUSTO é fácil 
o ANTONIO AUGUSTO montar um "paperzinho", pegar só as unidades 
que estão com os preços bem acima, não importa que estejam com 
roupa, entendeu, aí apresenta isso pro Estado ... 
A- Eu sei, quer dizer, mostraríamos isso, com certeza os anos todos que temos 
para pedir reajuste vai dar muito mais do que R$ 5,00 (cinco reais) ... 
V- Com certeza. 
A- Com certeza? Mas aí nós chegaríamos um valor com eles lá, e diz "olha isso 
aqui ..." 
V- Com certeza, se chegar a R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) eu 
diria pra você que é excepcional, você sabe que é verdade entendeu? 
A- Claro,  claro eu sei. 
V- E seria bom porque a gente renovava por mais seis meses, e tem 
empresas que está fora de mercado e tá doida para entrar, mas vai ser 
o seguinte, ela não tem muito gás, se for até janeiro do ano que vem aí 
os caras somem da praça mesmo, aí você sabe de quem eu estou 
falando, do SERGIO e do MARCELO, entendeu, tá? 
A- Você pode só me dar a data de qual ano que a gente teve e nunca 
ganhou repactuação, não é isso? 

                                                 
1 É importante que se diga que, em que pesem os indícios iniciais, não foi suficientemente 
comprovada a participação delitiva do acusado JOSÉ PEREIRA VILLELA nos episódios narrados na 
denúncia, o que, no entanto, não prejudica o relevante conteúdo do diálogo exposto acima.  
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V- Não, olha só, nós sempre renovamos e nunca fizemos nenhuma 
correção, isso é com certeza. Eu estou fazendo uma carta pro Estado e 
estou dizendo isso, tá legal? 
A- Olha só, essa carta pro Estado que você está fazendo, eu preciso 
que você inclua nela, ... o quê que você acha, ... é ... que nós 
gostaríamos de um aumento ... 
V- Não, isso aí não, é o seguinte, o que eu te aconselho BINHO, não 
oficializa não, só pode oficializar um negócio desse, depois de 
conversar com o cara que vai conceder, entendeu, tá legal. 
A- Tá, já entendi, é que eu estou evitando falar no telefone. 
V- Ah, entendi, você está certíssimo, só vamos fazer isso depois que a outra 
parte disser tá legal, por se fizer isso te inibe tá legal? 
A- Tá tranqüilo, já entendi, já entendi, eu estava precisando então da data que 
nós começamos no Estado,  da data que foi, foi o nosso contrato num papel, eu 
vou ligar pro ANTONIO AUGUSTO, e vou conversar, ANTONIO é o seguinte, a 
questão de ordem é a seguinte, nós temos aí quatro anos, quero que você 
pegue aí pelo  nosso contrato, quero que você veja qual é o índice, e faça o 
índice exatamente como manda o figurino, o segundo ponto, eu queria que ele 
fizesse, ele tem isso porque eu já passei isso pra ele ... 
V- Ele tem esse troço todo, cara. 
A- Uma relação dos preços praticados no mercado. 
V- Ah, isso aí ele tem, isso aí é moleza pra ele, e manda ele praticar ... 
manda ele apresentar os preços maiores, evidente, entendeu? Não 
importa que tenha fornecimento de roupa, é só não dizer, tá? 
A- De quando é o nosso contrato, você tem noção? 
V- É de 2001, se eu não me engano, começou primeiro de fevereiro de 2001, 
2002 faz um ano, 2003, 2004, 2005, 2006, isso aí, primeiro de fevereiro de 
2001, tá? 
A- Aí 2002 teria direito, 2003 teria direito, 2004 teria direito, 2005 teria direito, 
quatro anos teria direito 
V- Isso, então quer dizer estamos entrando na verdade no primeiro semestre do 
quinto ano entendeu, encerra agora em fevereiro do ano que vem, tá? 
A- Tá bom então, eu vou correr atrás disso então ... 
V- Maravilha, é por aí mesmo. É bom o ALTIVO, porque deixa a gente de  fora 
tá? Porque olha só, a  Prefeitura nós vamos renovar, ta´? 
A- Tô sabendo. Nós vamos renovar com o preço maior né porque pô ... 
V- Olha só, deixa eu falar uma coisa, chegou a cartinha hoje dizendo 
pra gente renovar nas mesmas condições por um ano até está certo, 
nós vamos dizer o seguinte: Que nós aceitamos renovar por um 
período de um ano até que se faça um relatório, mas precisamos fazer 
a correção. Sentando com a PESSOA LÁ QUE JÁ ESTÁ ACERTADO, aí ele 
vai oferecer cinco (R$ 5,00) tá? 
(...) 
(ALTIVO desliga o telefone antes de VILELA terminar de falar) 
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 Em outra passagem, ANTÔNIO AUGUSTO recebe de ALTINEU as 

últimas coordenadas para o encontro que seria realizado na sede da prefeitura 

visando ao pagamento da propina acertada no restaurante Rei do Bacalhau. 

Confira-se: 

 
 

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
ANTONIO AUGUSTO X ALTINEU/MARCEL pref 
DIÁLOGO 
(...) 
AN: Hoje tem reunião as 15hs lá na Secretaria Municipal de Saúde, 
onde nós vamos discutir o nosso contrato, a renovação, vamos discutir 
2004 e vamos levar aqueles "documentos" (DINHEIRO) que nós 
discutimos lá naquela nossa reunião, para entregar pessoalmente. 
(Refere-se ao pagamento de propina agendada na reunião realizada 
em 28/06 no restaurante Rei do Bacalhau) 
A: Você conversa pra mim com meu filho MARCELO. 
AN: Eu não tô conseguindo, eu deixei recado pra ele ontem. 
A: Então peraí um instantinho. 
(ALTINEU passa o telefone para MARCEL) 
M: Alô. 
AN: Oi.  
M: Tudo bem ANTONIO? 
AN: Tudo bem? 
M: Eu tô bem e você? 
AN: Cê não conseguiu dar o recado ao MARCELO ontem? 
M: Não consegui. 
AN: Não? 
M: Não. 
AN: Hoje nós vamos ter que ir a reunião as 15hs, MARCELO tem que ir, 
inclusive tem que levar uma "documentação" (DINHEIRO), ele sabe 
qual é, Dr. ALTINEU também. Pergunta a ele aí, tá? 
M: Tudo bem. 
AN: E é as 15hs em ponto lá. 
M: Aonda vai ser mesmo? 
AN: Na Coordenação da Prefeitura. 
M: Tá bom. 
AN: Pra renovação do contrato, outras providências e entregar uma 
"documentação" (DINHEIRO) que a gente se comprometeu. 
M: Tá bom. 
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AN: Um abraço. 
(...) 

 
 

 O diálogo telefônico mantido pelos acusados OTÁVIO e ANTONIO 

AUGUSTO (retratado às fls. 8422/8423) revela que os acusados almejavam uma 

vida mais “tranquila” a partir do pagamento da propina, haja vista que, assim, seria 

afastado o risco de uma real licitação do serviço de lavanderia. 

 

 O encontro na sede da prefeitura com o réu-servidor ALEXANDRE 

NEY e seus assessores contou com a participação de diversos denunciados, todos 

representando empresas ligadas ao SINDILAV, dentre eles: JOSÉ OTÁVIO KUDSI 

MACEDO, GILBERTO DA SILVA CORREIA, ANTÔNIO AUGUSTO, GERALDO DA 

COSTA BRITO, CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA, LUIZ DE MELLO MAIA FILHO e 

LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO1. 

 

 Em conversa telefônica, apesar da reiterada tentativa de utilizar 

códigos (ex.: “documento” - referência à quantia em dinheiro), ANTÔNIO AUGUSTO 

revelou que levou apenas metade do valor que seria pago aos servidores, ou seja, 

R$10.000,00 (dez mil reais). Confira-se: 

 
TELEFONE              NOME DO ALVO 
2125560414            ANTONIO AUGUSTO - HAVE 
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 
 ANTONIO AUGUSTO X MARCEL prefeitura 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
05/07/2005 12:18:42   05/07/2005 12:22:54   00:04:12 

                                                 
1 Ao que parece, este acusado não esteve presente na reunião realizada no restaurante Rei do 
Bacalhau, mas participou ativamente da concretização das resoluções tomadas nesta ocasião, em 
especial, quanto ao repasse da quantia indevida aos funcionários públicos, o que se verifica, por 
exemplo, por sua presença na reunião da prefeitura. 
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ALVO                  INTERLOCUTOR          ORIGEM DA LIGAÇÃO 
2125560414            26963395119633951191  2125560414 
 
DIÁLOGO 

(...) 
M: Alô. 
A: Eu. 
M: Opa, ANTONIO. 
A: Ó, o BINHO não vai poder, tem que pedir ao MOURA pra dar um jeitinho de 
passar por aqui. 

M: Tá. Na sua casa? 
A: Quanto tempo ele vem aqui? 
M: Olha, o problema todo ANTONIO é que ainda tá providenciando a 
documentação (dinheiro). 

A: Certo. São 5 documentos, que faltam? Quanto é que vem, são 5 ou 
10 documentos (dinheiro)? 
M: Acho que vai 10. 
A: Vai 10 documentos né? Agora pede a ele, pra ver se ele chega antes 
das duas horas, se ele chegar antes das duas horas, tudo bem, ele me 
pega em casa, porque eu tenho dentista as duas horas, eu vou sair de 
casa dez pras duas (13:50hs).   
M: Ok. 
A: Se ele chegar depois das duas horas ele vai ter que me encontrar lá 
na Prefeitura as três horas. 
M: Tá certo. Eu acho que vai ter que ser depois. 
A: Ele vai ter que me encontrar as três horas na porta da Prefeitura.  
M: Lá no PIRANHÃO né?  
A: É, lá no PIRANHÃO. Eu combino com ele. Qual é o celular dele hein? 
M: 9132, acho que é 7049. 
A: Você dá o meu celular 8115.9696 pra ele me ligar. 
M: Tá bom. 
(...) 

 

 Embora somente ANTÔNIO AUGUSTO estivesse presente na 

referida reunião na prefeitura, a conversa entre o acusado MARCELO e o indivíduo 

chamado Marcel deixa transparecer dois fatos: a uma, a ciência e participação de 

MARCELO sobre o crime de corrupção; a duas, a liberação por ALTINEU de apenas 
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metade da propina acertada, deixando a outra metade para depois do 

cumprimento da contrapartida pelos funcionários públicos1. Confira-se: 

 
INTERLOCUTORES: MARCELO X MARCEL  
DIÁLOGO 
(...) 
MARCELO: Quê que ficou resolvido o negócio de tarde? 
MARCEL: O seu pai liberou 50%, só metade da documentação 
(DINHEIRO) lá. 
MARCELO: ANTONIO AUGUSTO que foi? 
MARCEL: É ANTONIO AUGUSTO. 
MARCELO: Ah tá certo. E ele falou com ele ou você que falou? 
MARCEL: Eu falei com ele. 
MARCELO: Ah, tá bom. E o MOURA que foi levar. 
MARCEL: Isso. 
MARCELO: Ah tá. E ele tá aí, o meu pai? 
MARCEL: Não já saiu já. 
MARCELO: Tava de terno? 
MARCEL: Tava. 
MARCELO: E o RAFA ficou aí ou só GABRI? 
MARCEL: Só GABRI, o RAFA não teve aqui não. 
MARCELO: Nem ontem nem hoje? 
(...) 

 
DATA/HORA INICIAL     DATA/HORA FINAL       DURAÇÃO 
05/07/2005 12:16:59   05/07/2005 12:18:40   00:01:41 
ALVO                  INTERLOCUTOR          ORIGEM DA LIGAÇÃO 
2181159696            2191327112            2191327112 
DIÁLOGO 
(...) 
M: ANTONIO? 
A: Oi 
M:MARCEL, tudo bem? 
A: Tudo 
M:Olha, eu falei com seu ALTINEU e com o MARCELO né? O MARCELO 
tá adoentado não vai poder ir lá. Seu ALTINEU também falou que 
também não vai poder ir, entendeu, falou pra você ir, mas é o 
seguinte, a documentação (DINHEIRO) só arrumou parte da 
documentação, tipo metade, a outra ele falou que ia tentar agilizar 
essa semana até o, que o HTO... (pagar) 

                                                 
1 Entre os mesmos interlocutores e no mesmo sentido foi o teor de outro diálogo destacado pelo 
MPF à fl. 4629. 
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A: (interrompe) Já sei, já sei...Agora como é que faz hein? 
M: Olha só, tá providenciando toda a parte de xerox da documentação e coisa e 
tal...  
A: Certo. 
M:...e o MOURA vai levar pra você. 
A: Quem? 
M: MOURA. 
A: Ah tá bom 
M: Aí ele vai daqui a pouco. 
A: Ele vem aqui em casa? 
M: É, no lugar que vocês marcarem né? Se você quiser marcar noutro lugar e 
tal   
A: É porque as 14hs eu tenho dentista, eu tô com um tratamento de canal, 
então as 14hs eu tenho dentista, depois do dentista eu vou direto pra lá.     
M: Certo. 
A: Agora vê se o BINHO não vai, porque aí ele entrega direto ao BINHO e a 
gente encontra lá, fica mais fácil. 
M: Você quer que entregue o documento na mão do BINHO e o BINHO passa 
pra você?   
A: E o BINHO vai me encontrar. Eu vou ligar pro BINHO pra saber se ele vai. O 
ideal inclusive é que ele vá, porque eu posso me atrasar lá no tratamento, 
entendeu? 
M: Entendi. 
A: E o ideal é que ele vá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar pra ele e 
depois eu te ligo de volta 
M: Tá bom. 
A: Tá?  
M: Falou então. 
(...)    

 
 

 Com efeito, no diálogo abaixo transcrito, mantido por ANTÔNIO 

AUGUSTO e VILLELA (dia 15.08.2005), nota-se que este último foi orientado por 

ALTINEU a dizer que era o “representante do secretário”, em nítido uso (não se 

sabe se autorizado ou não) da autoridade e influência do filho do acusado 

ALTINEU (ALTINEU CÔRTES FREITAS COUTINHO, deputado estadual e então 

secretário de governo). Confira-se: 

 
(...) 
V: VILELA, boa tarde 
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A: Fala amor 
V: Oi TONICO, tudo bom? 
A: O chefe pediu pra você, quando puder, de vez em quando dá um 
toque naquele cara a quem você entregou o documento, pra perguntar 
como é que estão as coisas 
V: Tá 
A: Pra ele insistir em ajudar 
V: Ah, tudo bem. Só sei que já tá pro cara assinar, entendeu 
A: Eu já sei, mas ... 
V: Tá bom então 
A: Talvez agora você já informando a secretária quem você é, talvez ...  
V: (inaudível) 
A: Talvez seja mais fácil. Você procura antes: "olha eu sou aquele 
amigo, o representante do Secretário". Acabou! Aí vê se ele te atende. Aí 
você pergunta como é que anda, e coisa e tal. Por que tem duas vertentes já, 
viu. Tem uma que diz que só depois do dia 20. E outra que diz que só vai 
clarear realmente em setembro 
V: É mesmo é? 
A: É 
V: Tá bom. Tá legal. Setembro, é sempre assim (...) eu vou tentar falar com ele 
... 

 
 
 Fica pendente a aferição da efetiva infração de dever funcional em 

decorrência do pagamento da propina referida. O receio nitidamente externado por 

alguns acusados quanto à possível realização de licitação pelo Município do Rio de 

Janeiro - o que acarretaria a não prorrogação dos contratos então vigentes – é um 

dado importante que denota, em conjunto com as demais circunstâncias, que o 

ato funcional (parecer) não foi praticado com vistas ao interesse público, mas sim 

para atender a anseios privados, o que, a meu sentir, caracteriza evidente desvio 

funcional e enseja, portanto, a incidência da causa de aumento de pena prevista 

no art. 333, p. único e no art. 317, p. primeiro, ambos do CP.  
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 Destarte, ante os fatos e provas narrados, tendo em conta que a 

corrupção é um crime formal1, penso que os acusados MARCELO CORTES FREITAS 

COUTINHO, ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA, ALTIVO AUGUSTO GOLD 

BITTENCOURT PIRES, GILBERTO DA SILVEIRA CORREA, JOSÉ OTÁVIO KUDSI 

MACEDO, GERALDO DA COSTA BRITO, CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA, LUIZ DE 

MELLO MAIA FILHO e LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO participaram da 

negociação e pagamento de vantagem indevida a funcionários públicos a fim de 

que os mesmos praticassem ato de ofício (elaboração de parecer favorável a seus 

interesses), razão pela qual incorreram no cometimento do crime de corrupção 

ativa (art. 333, p. único2 do Código Penal).  

 

 Pelo exposto nos capítulos anteriores, entendo que os acusados 

MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO, ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA, 

ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES, GILBERTO DA SILVEIRA CORREA, 

JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO, GERALDO DA COSTA BRITO, CELSO 

QUINTANILHA D´ÁVILLA, LUIZ DE MELLO MAIA FILHO e LEONARDO LUIS 

ROEDEL ASCENÇÃO integraram, de forma estável, uma associação criminosa 

voltada à prática de crimes em licitações destinadas à contratação do serviço de 

lavanderia em hospitais públicos, razão pela qual incorreram na prática do crime 

de quadrilha (art. 288 do CP). 

 

                                                 
1 Tenho que a prova do efetivo pagamento de propina (ex. apreensão das cédulas, definição do 
exato horário e do quantum) é um plus que não constitui condição essencial para consideração da 
consumação delitiva. Neste sentido: PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Vol. 4. 4a 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 498/499.  
2 Correta, portanto, a exclusão da imputação do art. 92 e seu parágrafo único da Lei 8.666/93, a 
fim de evitar bis in idem, na forma proposta pelo próprio MPF.  
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 Quanto ao acusado ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED, entendo 

que o mesmo incorreu na prática do crime previsto no art. 317, parágrafo primeiro 

do CP, sendo impositiva sua absolvição quanto às imputações dos crimes de 

quadrilha e prevaricação, nos termos do art. 386, V do CPP. 

 

 Quanto ao acusado RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO, 

também filho de ALTINEU, o MPF reconheceu que o mesmo não teve semelhante 

intensidade de participação nas negociatas criminosas, se comparado a seu irmão 

MARCELO e aos acusados ALTIVO e ANTÔNIO AUGUSTO. Penso que a debilidade 

e a escassez da prova dos autos em relação ao réu RAPHAEL vão além e não me 

permitem sequer partilhar desta conclusão. A meu sentir, os diálogos degravados a 

partir de fl. 300 dos autos da interceptação telefônica não são suficientes para 

permitir conclusão segura sobre a participação delitiva do mesmo. Penso também 

que o mero fato de RAPHAEL manter sociedade com o acusado GERALDO DA 

COSTA BRITO na empresa LAV SUL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. não tem o 

condão de embasar qualquer ilação acusatória. 

 

 Nesta linha, penso que a responsabilização penal de RAPHAEL não 

pode ser extraída a partir do comportamento criminoso de seus familiares 

(notadamente, seu pai, ALTINEU, e seu irmão, MARCELO) e dos demais 

integrantes da BRASIL SUL (ALTIVO e ANTONIO AUGUSTO). É bem verdade que 

não posso afirmar a ignorância de RAPHAEL quanto aos crimes praticados por 

meio da empresa BRASIL SUL, contudo, penso que o benefício da dúvida lhe 

assiste, o que demanda sua absolvição, nos termos do art. 386, V do CPP. 
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9- As alegações defensivas. 
 
 
 Passo a analisar as teses suscitadas pelos nobres defensores em 

sede de alegações finais. 

 
9.1- As alegações do acusado ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED. 
 
 
 Às fls. 8767/8836, a defesa do acusado ALEXANDRE NEY ofertou 

alegações finais aduzindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal, a 

inépcia da denúncia, a atipicidade do fato. No mérito, negaram-se as imputações, 

pleiteando-se a absolvição do réu. 

 

 Quanto à alegada incompetência do Juízo, consoante reconhece a 

própria defesa do acusado, trata-se de tema já decidido fundamentadamente. O 

fato delitivo específico pelo qual responde o acusado ALEXANDRE veio a lume em 

complexa investigação realizada pela Polícia Federal no bojo da denominada 

Operação Roupa Suja, a qual versava sobre entidade criminosa atuante no setor 

de licitações. Sendo assim, ante a evidente conexão com as demais provas 

colhidas, a unificação do processo e julgamento dos fatos neste Juízo Federal 

Criminal, especial por determinação constitucional, é faticamente justificada e 

legalmente amparada.  

 Quanto à inépcia da denúncia, as devidas considerações já foram 

feitas. 

 

 Quanto à atipicidade do fato, não assiste razão à defesa, já tendo 

sido feitas as devidas considerações acerca do fato que o acusado solicitou e 
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recebeu indevida vantagem financeira para, no exercício de suas importantes 

atribuições funcionais, atender a interesses privados (reajuste e prorrogação de 

contratos de prestação de serviço). Desta forma, é de pouca ou nenhuma 

importância a opinião de terceiros acerca da conduta moral do acusado, haja vista 

que tais pessoas desconhecem por completo a prova dos autos. Também não tem 

valor a alegação de que não houve comprovação de efetivo prejuízo ao erário. 

Vale lembrar, mais uma vez, que o tipo penal no qual se descreve o crime de 

corrupção não contém a almejada circunstância. 

 

 Quanto à alegação de ausência de provas concretas de corrupção 

(gravação, filmagem, fotos, etc.), penso que as provas contidas nos autos são 

mais que suficientes para a verificação da configuração criminosa, sobretudo, o 

monitoramento telefônico. Destarte, não há que se falar em presunção de 

culpabilidade, em ”criação mental” do Ministério Público e, muito menos, é de se 

esperar a improvável ocorrência de prisão em flagrante ou apreensão de dinheiro 

nestas hipóteses. Configurar-se-ia indesculpável inocência aguardar tamanha 

ingenuidade de quem se presta à prática de ato criminoso tão sórdido como a 

corrupção.  

 

 A alegação de que tudo transcorreu de forma normal também não 

convence. Vale relembrar que os diálogos telefônicos monitorados revelam 

claramente a solicitação do pagamento indevido, a reunião na qual se resolveu 

atender a esta solicitação, a marcação da reunião na sede da prefeitura para 

efetuação do pagamento da propina, o quantum a ser pago, bem como a certeza 
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prévia dos réus-empresários quanto ao exato atendimento de suas pretensões pelo 

acusado ALEXANDRE, naquilo que lhe cabia, obviamente. 

 

 Também não merecem acolhimento as insinuações de que o réu 

ALEXANDRE está respondendo por fato de terceiro (qual seja: o então Secretário 

Municipal de Saúde) ou tão-somente pela prolação de parecer técnico. Nada disso! 

ALEXANDRE RAED efetivamente aceitou receber vantagem econômica indevida 

para a prática de ato de ofício. E o praticou de forma efetiva e pessoal. É o que 

emana da prova dos autos. 

 

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ratifico a 

conclusão pela condenação.  

 
9.2- As alegações do acusado ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT 
PIRES. 
 
 Às fls. 8957/9032, a defesa do acusado ALTIVO AUGUSTO ofertou 

alegações finais onde se nega a autoria delitiva e se reputa a acusação como fruto 

de criação artificial do Ministério Público. Preliminarmente, alega-se a invalidade da 

interceptação telefônica levada a efeito (por suposta ausência de fundamentação 

decisória e por excesso de prazo) e a inépcia da denúncia. No mérito, nega-se a 

imputação por ausência de poder de gestão do acusado na empresa BRASIL SUL.  

 Quanto às alegações de invalidade do monitoramento telefônico e 

de inépcia da denúncia, as devidas considerações já foram feitas. 

 

 Quanto ao mérito, a defesa parece ter algumas impressões 

equivocadas, tais como a necessidade de que os membros quadrilheiros 
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mantenham frequentes contatos pessoais ou mesmo físicos. Ora, é certo que a 

doutrina pátria tem por pacífico o fato de que basta que os agentes saibam de 

atuação de outros membros em prol do grupo criminoso, sendo prescindível para 

configuração do crime de quadrilha que todos se conheçam ou mesmo presenciem 

a atuação uns dos outros. 

 

 Noutro giro, alega a defesa que os contatos de ALTIVO com os 

demais agentes da BRASIL SUL eram importantes exatamente por lhe faltar 

autonomia. Não é bem assim! De fato, ALTIVO não tinha grandes poderes, mas, 

como se viu, o teor de suas conversas ao telefone vão muito além do cumprimento 

de meras funções burocráticas. Percebe-se claramente que o acusado tenta 

apequenar seu papel na estrutura criminosa quando, na verdade, agia, 

conscientemente, como um importante braço da BRASIL SUL nas tratativas 

escusas. Relembre-se que o mesmo afirmou, textualmente, que estava evitando 

falar no telefone (agora, sabe-se bem o porquê) e também serviu de pombo-

correio no pedido feito pelo acusado CELSO para intervenção do chefão ALTINEU 

em face de empresa concorrente. 

 

 Alega-se também que representante do INTO teria informado (fls. 

6630/6631) que aquela entidade não constatou a existência de superfaturamento 

ou fraude. Neste aspecto, invoca a defesa o testemunho do Sr. Sérgio Côrtes, 

então Diretor do INTO. Sem aprofundar comentários, até porque esta não é a via 

apropriada para tanto, vale lembrar ser fato público e notório que a testemunha 

referida está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual exatamente por 

supostas irregularidades em licitações do INTO, sendo que estas versam sobre 
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superfaturamento, direcionamento de editais de licitação, pagamento por serviços 

não realizados e favorecimento de cartéis de empresas. Afora isto, reitero os 

argumentos já expostos acerca da independência das instâncias, da vigência do 

princípio do livre convencimento motivado do Juízo (persuasão racional) e, 

sobretudo, da diferença entre o acervo probatório existente nos autos e os 

elementos de que dispõem a nobre autoridade administrativa.  

 

 Alega-se também que o fato descrito como corrupção teria 

configurado, em verdade, um crime de concussão (art. 316 do CP) praticado pelo 

servidor municipal. Não vejo desta forma. As circunstâncias nas quais se deu o 

episódio revelam que, quando muito, houve um processo de negociação. Assim, 

partindo de uma solicitação de propina, esta foi objeto de deliberação pelo grupo 

criminoso na reunião realizada no restaurante Rei do Bacalhau e, após a 

concordância com o pagamento, este foi efetuado em nova reunião, desta feita na 

própria sede da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro (edifício designado pelos 

acusados como “piranhão”).  

 

 Neste ponto, em que pese a reiterada tentativa de vários dos 

acusados de elidir sua responsabilidade penal mediante alegação de extorsão por 

parte de servidores públicos, nenhum dos réus revelou, com clareza e 

detalhamento, de quem teria partido a alegada exigência de vantagem indevida e 

em que circunstâncias.  

 

 Em tempo, insinua a defesa técnica de ALTIVO que os empresários 

atuaram amparados por uma suposta inexigibilidade de conduta diversa, haja vista 
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que a prática de “criar dificuldades para vender facilidades” não é estranha no 

âmbito da Administração Pública e o atraso do Estado no cumprimento de suas 

obrigações deveria ser melhor investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério 

Público. O argumento não convence. Um cidadão de bem que se depara com 

alguma injustiça perpetrada por agente público deve amparar-se em provas e 

buscar meios legais para sanar esta situação. Ainda que a iniciativa do negócio 

espúrio tenha partido de agentes públicos, a prova dos autos denota que os réus 

preferiram a ilusória comodidade do caminho criminoso, aderindo à proposta ilícita. 

 

 Pelo exposto, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão 

pela condenação.  

 
9.3- As alegações do acusado ANTONIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA. 
 
 
 Às fls. 11040/11054, a defesa do acusado ANTONIO AUGUSTO 

ofertou alegações finais aduzindo, preliminarmente, a invalidade da interceptação 

telefônica, a nulidade por ausência de interrogatório, a nulidade por falta de 

pedido formal de condenação e o cerceamento de defesa. No mérito, negam-se as 

imputações e pleiteia-se a absolvição, alegando-se que o acusado ANTONIO 

AUGUSTO não é sócio de lavanderia, não é associado do SINDILAV e jamais 

representou empresas de lavanderia em licitações, tendo apenas prestado 

consultoria à empresa BRASIL SUL na condição de economista. 

 

 Quanto à alegação de invalidade da interceptação telefônica, as 

devidas considerações já foram feitas, valendo acrescentar que as defesas tiveram, 

desde sempre, acesso à integralidade do material colhido por meio do 
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monitoramente telefônico. Assim, foi permitida às partes a ampla utilização desta 

prova, o que só não ocorreu, quando assim não se desejou. Logo, a alegação é 

desarrazoada.  

 

 Quanto ao interrogatório, cabe dizer o réu foi interrogado 

regularmente, tendo sido observados todos os seus direitos, principalmente o de 

assistência por advogado. A alteração do rito processual não tem o condão de 

tornar nulos ou inexistentes atos jurídicos perfeitos consumados antes da entrada 

em vigor da nova legislação. Ademais, cabe atentar para o fato de que a redação 

do artigo 400 do CPP foi alterada há mais de dois anos (Lei 11.719, de 

20.06.2008) sem que qualquer pedido de reinterrogatório tenha sido formulado 

nos autos desde então. Assim como a ausência de prejuízo, resta escancarada a 

censurável intenção procrastinatória da defesa, razões pelas quais rejeito a 

impugnação. 

 
 Quanto à alegação de falta de pedido formal de condenação e 

cerceamento da defesa, basta ler a denúncia para verificar a inverdade que 

ampara esta impugnação. Descabe às partes - e também ao Juízo - imiscuírem-se 

no conteúdo das manifestações umas das outras. Em suas alegações finais, o 

Ministério Público se reporta a vários pontos da denúncia, ratificando alguns 

pedidos e reformulando outros, o que em nada impediu o livre e amplo exercício 

do direito de defesa, eis que as imputações delitivas são conhecidas desde o 

oferecimento da exordial acusatória. Dito isto, rechaço a impugnação. 

 

 Quanto ao mérito, a defesa limita-se a negar genericamente as 

imputações sob o argumento de que ANTONIO AUGUSTO era um reles funcionário 
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(consultor) da empresa BRASIL SUL, daí porque sem poderes para integrar 

quadrilha e praticar os atos criminosos dos quais é acusado. Não vejo assim. Aliás, 

confira-se o que diz a defesa técnica do réu GILBERTO sobre o documento de fls. 

269/270 (apenso XXVII) e sobre o acusado ANTONIO AUGUSTO (p. 9288): “Trata-

se de documento elaborado por um reconhecido doidivanas, um sonhador, um 

homem que jamais dispensou 60 (sessenta) minutos de sua vida para o 

efetivamente trabalhar. Nomeando-se ‘consultor’, passava o tempo a imaginar 

situações que pudessem valorizar profissionalmente o seu nome, daí dispensar 

horas e horas dos seus pobres dias para criar situações que aglutinassem o 

mercado (...)”. 

 

  Com efeito, ANTONIO AUGUSTO demonstrou, em vários 

episódios, ter assessorado, relevantemente, seu chefe ALTINEU COUTINHO na 

prática de maracutaias em licitações. Neste contexto, atuava em conjunto com os 

acusados MARCELO COUTINHO e ALTIVO na condição de interlocutores com as 

demais empresas de lavanderia participantes do esquema. 

 

 Destarte, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação. 

 
9.4- As alegações do acusado CELSO QUINTANILHA D´AVILLA. 
 
 
 Às fls. 11150/11224, a defesa do acusado CELSO QUINTANILHA 

ofertou alegações finais aduzindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a 

nulidade da interceptação telefônica. No mérito, negam-se as imputações, 

pleiteando-se a absolvição. 
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 Quanto às questões preliminares suscitadas, as devidas 

considerações já foram tecidas. 

  

 Quanto ao mérito, prende-se a defesa à legalidade da prorrogação 

e reajuste de contratos mantidos com o Município do Rio de Janeiro, o que, 

segundo a visão defensiva, afastaria o crime de corrupção. Não vejo assim, haja 

vista que o tipo penal em questão não exige que o ato a ser praticado ou 

fomentado pelo funcionário público “contratado” seja ilegal, bastando que seja 

cometido para atendimento a interesses privados (desvio funcional). Alega-se 

também que os empresários do setor de lavanderia foram achacados por 

servidores públicos, o que, segundo a prova dos autos, não condiz com a verdade. 

 
 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 
condenação. 
 
 
9.5 - As alegações do acusado DARCI ACCORSI. 
 
 
 Às fls. 8887/8916, com complementação às fls. 9235/9264, a 

defesa do acusado DARCI ACCORSI ofertou alegações finais aduzindo a ocorrência 

de cerceamento de defesa e a nulidade da interceptação telefônica. No mérito, 

argumenta-se que o réu não se associou à quadrilha e que seus atos eram 

baseados em pareceres técnicos.  

 

 Quanto à alegação de cerceamento à defesa, as devidas 

considerações já foram feitas anteriormente, valendo apenas acrescentar que a 
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arguição defensiva lastreia-se, basicamente, no fato de que, em determinada data 

(na qual o nobre advogado esteve no Rio de Janeiro), os autos não estavam 

disponíveis. Reitero que a disponibilização integral dos autos às defesas dos vinte e 

cinco acusados foi oportunizada por inúmeras vezes ao longo dos mais de cinco 

anos em que esta ação penal já tramita, sendo que somente a abertura de vista 

para alegações finais defensivas foi prorrogada em múltiplas oportunidades, seja 

por determinação do E. TRF 2a Região, seja por deferimento deste Juízo. Sendo 

assim, penso que a alegação de cerceamento de defesa é improcedente. 

 

 Quanto à nulidade da interceptação telefônica, as devidas 

considerações já foram feitas. 

 

 Quanto à impugnação das conclusões de mérito, acrescento 

apenas que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a responsabilidade 

penal do acusado DARCI encontra-se lastreada não em um, mas em diversos 

elementos de prova. Paralelamente, as referências de outros acusados (em 

especial, FRANCISCO e FLÁVIO) à atuação criminosa de DARCI são muitas, todas 

elas respaldadas por documentos. 

 

 Quanto à alegação de que a anulação de determinado edital foi 

embasada por parecer(es) técnico(s), relembro que o acusado FRANCISCO 

asseverou, em seu interrogatório, o que a interceptação telefônica já havia deixado 

claro, ou seja, o fato de que DARCI recebia, de forma sistemática e estável, 

propina no valor 5% de cada contrato licitado e, assim, atuava, de diversas 

formas, em favor de seus verdadeiros patrões, quais sejam os empresários 
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licitantes. Daí porque encontrar argumentos para atender aos interesses de seus 

corruptores era tarefa fácil, a qualquer tempo e independentemente de qualquer 

data. Ademais, pouco importa se o ato praticado era baseado ou não em lei, basta 

que sua prática seja, como o foi, determinada pelo recebimento de vantagem 

indevida. 

 

 Como bem ressaltado pela defesa técnica do acusado FRANCISCO 

(fl. 10102), este acusado deixou claro que, tão logo DARCI ACCORSI assumiu a 

direção do IQUEGO, os pagamentos a contratados passaram a atrasar cada vez 

mais. Logicamente, tratava-se da velha e já comentada estratégia de criar 

dificuldades para, ao depois, vender facilidades. 

 

 Aliás, o réu DARCI afirmou, em seu interrogatório, que o critério 

cronológico ou de antiguidade do débito era inobservado, de acordo com a 

necessidade do IQUEGO. Esta “porta” viabilizava a concretização de uma das 

frentes de atuação criminosa imputada ao acusado DARCI, qual seja a priorização 

do pagamento de aliados e a preterição de concorrentes. A periodicidade mensal 

das visitas de FRANCISCO e FLÁVIO ao IQUEGO é outro dado relevante que 

corrobora o escuso relacionamento entre os acusados referidos e o réu DARCI. O 

argumento para os frequentes contatos efetuados no regime de “olhos nos olhos” 

era a negociação de pagamentos devidos pelo IQUEGO. O que não se explica é 

porque isto não poderia ser feito por qualquer outra via, inclusive a mais simples: 

telefônica. 
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  No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão 

pela condenação.  

 

9.6- As alegações do acusado FLÁVIO GARCIA DA SILVA. 
 
 
 Às fls. 9608/9995, a defesa do acusado FLÁVIO GARCIA ofertou 

alegações finais arguindo, preliminarmente, a falta de imparcialidade do Juízo e a 

invalidade do monitoramento telefônico. No mérito, afirma-se a lisura de todos 

procedimentos licitatórios referidos nos autos e negam-se as imputações. Neste 

último aspecto, reputa-se que a acusação é fruto de açodamento, afobação, 

infantilidade, falta de atenção e conhecimento técnico da Polícia Federal e do 

Ministério Público Federal.  

 

 A defesa também tratou de minimizar, genericamente, o conjunto 

probatório produzido, considerando, por exemplo, que as gravações telefônicas 

citadas nos autos dizem respeito a “pequenas conversas, onde, sem dúvida o blefe 

se fez presente com pujança”. Nesta linha, afirma-se o monitoramento telefônico 

logrou captar “meros contatos entre empresas concorrentes, resultado direto da 

livre comunicação que deve existir no mundo dos negócios”. Em determinado 

trecho, assevera-se que “nada há de errado no fato de dois representantes 

comerciais trocarem impressões a respeito do mercado, discutir os preços do 

produto, custos de produção (...)”. 

 

 Penso que nada disso condiz com a verdade revelada pela prova 

dos autos. Como visto, a relação entre os acusados ultrapassou, em muito, a 
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trivialidade dos contatos empresariais e as “pequenas conversas” enxergadas pela 

defesa geraram, para os réus, grandes - e criminosos - negócios. 

 

 Quanto às alegações de suspeição e de invalidade do 

monitoramento telefônico, as devidas considerações já foram tecidas. 

 

 A defesa sustenta a tese de que, em uma licitação, o Poder Público 

estipula o valor máximo que pretende pagar e “qualquer oferta” que se faça 

abaixo da estimativa não poderá ser tida como lesiva ao interesse público.  É 

evidente que esta lógica só é interessante aos olhos dos acusados. Neste contexto, 

busca-se esconder o importante fato de que é o dinheiro público que está em jogo, 

isto é, de todos nós contribuintes. Como já esclarecido anteriormente, penso que a 

licitação não tem por fim alcançar o valor de mercado ou de referência, mas sim o 

MENOR valor possível, isto como forma de poupar o erário e, em última análise, 

proteger o interesse de todos os cidadãos. Qualquer ajuste consistente na não 

observância desta regra enche os bolsos de alguns às custas de toda a sociedade. 

 

 Aduz a defesa que o interrogatório do réu FRANCISO SAMPAIO é 

imprestável, eis que colhido sob pânico e com o fim de obter os benefícios da 

delação premiada. Percebe-se que a defesa técnica do réu FLÁVIO tenta, a seu 

modo, traçar uma espécie de histórico ou diagnóstico psicológico - quiçá 

psiquiátrico - do réu FRANCISCO, quase uma pesquisa sobre o estado d´alma 

deste réu por ocasião de seu interrogatório. 
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 Fato é que FRANCISCO SAMPAIO prestou declarações no pleno 

gozo das faculdades mentais e por sua espontânea vontade, tendo sido 

devidamente assistido por seus advogados (antes, durante e depois do respectivo 

ato processual), bem como foi advertido pelo Juízo sobre todos os seus direitos. 

Repare-se que a defesa técnica do réu FLÁVIO se insurge até contra a autorização 

deste Juízo para que o acusado FRANCISCO e sua defesa pudessem manter livre 

contato durante a realização do ato processual. Diz a defesa que a referida 

autorização foi “não usual e ilegal”. Teratológica seria a conduta deste Juízo caso 

fosse adotado qualquer procedimento em contrário, isto é, que viesse a impedir o 

livre acesso do interrogando a seu advogado. 

 

 Noutro giro, cabe dizer que FRANCISCO não é um adolescente em 

formação ou um novato qualquer. Muito pelo contrário. Trata-se de profissional 

experiente, engenheiro químico de vasto currículo e dotado de cultura geral mais 

que suficiente para saber que não valeria a pena acusar levianamente corréus - e 

a si próprio - tão-somente em troca dos possíveis benefícios de uma incerta 

delação premiada. Aliás, bem ao contrário do que prega a defesa, as palavras de 

FRANCISCO guardam fina sintonia com outros elementos probatórios produzidos. 

Saliente-se também que a inverossímil alegação de ódio de FRANCISCO ou de um 

suposto desejo de vingança deste em face de corréus não encontram explicação 

plausível na prova dos autos. 

 

 A defesa técnica do réu FLÁVIO afirma, ainda, que FRANCISCO é 

mentiroso, imoral, leviano, de caráter frágil e sem escrúpulos. Posteriormente, 

afirmou a defesa que os policiais federais arrolados como testemunhas pelo 
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parquet (Frederico – fls. 2886/2895, e Pasqualett – fls. 2878/2885) são 

“arapongas” de “nítida e flagrante pobreza intelectual” e que não conseguem 

compreender aquilo que se fez lido por eles próprios. Por isso, não entende a 

defesa como conseguiram aprovação num concurso público dos mais disputados. 

Percebe-se que a defesa perpetra inúmeras tentativas de desqualificar 

testemunhas e menosprezar provas sempre que desfavoráveis ao réu FLÁVIO 

GARCIA, como se isto fosse capaz de apagar as evidências dos crimes praticados 

pelo mesmo. Mas não é. 

 

 Noutro giro, alega-se que FLÁVIO era um simples gerente de 

vendas (assalariado e comissionado) da empresa BRASVIT, sendo subordinado aos 

acusados FRANCISCO e VITTÓRIO e, por isso, não tinha qualquer poder decisório. 

Penso que tal circunstância não afasta a responsabilidade penal do acusado, eis 

que a imputação que recai sobre o mesmo é a de participação (intensa, é verdade) 

e não comando dos negócios escusos levados a efeito por meio da empresa 

BRASVIT, na qual também atuavam os réus FRANCISCO e VITTÓRIO.  

 

 A defesa admite que a empresa CADEF foi constituída por FLÁVIO 

com o específico propósito de recebimento de comissões a fim de burlar a 

incidência de encargos trabalhistas impostos por lei. A defesa justifica a atitude do 

réu dizendo tratar-se de prática corriqueira. Esta admissão vem juntar-se a outras 

provas já narradas que dão conta de que esta e outra empresa (RAWBRAS) eram 

utilizadas para recebimento e repasse de valores auferidos por FLÁVIO e 

FRANCISCO no jogo das licitações. Vale dizer que estas duas empresas são, 
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curiosamente, sediadas em endereços residenciais, como se vê nas fotos e no 

relatório de fls. 258/265. 

 

 Apenas a título de ilustração do que aqui se afirma, relembre-se o 

já citado diálogo telefônico mantido por FRANCISCO e FLÁVIO no dia 25.05.2005, 

às 10:49 hs, no qual foi acertado o repasse de propina, por meio das empresas 

CADEF e RAWBRAS,  no valor de três mil reais para financiamento da festa de 

aniversário do acusado DARCI ACCORSI.  

     

 A defesa tenta fazer crer que as explícitas iniciativas dos acusados 

para evitar o rebaixamento dos valores ofertados tinham por fim não deixar que a 

práticas de preços vis por empresas aventureiras viessem a inviabilizar futuros 

certames. Não vejo assim. A prova dos autos deixou claro que o interesse público 

passa bem longe das ambiciosas metas do grupo criminoso, sempre obstinado a 

lucrar a qualquer custo. Aliás, como restou demonstrado nos áudios interceptados, 

os quadrilheiros riam entre si e comemoravam bastante sempre que logravam 

atingir seus objetivos criminosos. 

 

 Por fim, penso que, em pelo menos três trechos específicos, a 

defesa aparentemente se excedeu no cumprimento de seu mister. Neste aspecto, 

foram tecidas ilações de humor duvidoso e afirmações que, a depender do sentido, 

podem, inclusive, dar margem à responsabilização. Confira-se, por exemplo, o teor 

da assertiva de fl. 9761: 

 
“(...) cabe ressaltar que, a prevalecer o entendimento ministerial, 
podemos dizer tratar-se de um esquema feito por e para lusitanos, 
com todo o respeito à terra de Camões. É que uma pessoa de mediano 
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esclarecimento terá sérias dificuldades para entender que empresas se 
reúnem para fixar preços bem abaixo do nível de referência, como os 
que foram estabelecidos, por exemplo, no LAFEPE.” 
 

  
 Além das considerações já feitas acerca da irrelevância da efetiva 

configuração de prejuízo econômico para consumação do delito impugnado, cabe 

lembrar a natureza pública da relação processual (vide artigos 5º, LX e 93, IX, 

ambos da CR/88) e o expresso teor do artigo 20 da Lei 7.716/89, que pune a 

prática, induzimento ou incitação de discriminação ou preconceito, inclusive, em 

relação à procedência nacional. 

 

 Em outro trecho, às fls. 9696, a defesa sinaliza que o 

financiamento da festa de aniversário do acusado DARCI ACCORSI seria 

comparável ao financiamento da festa de comemoração da posse do Sr. José 

Antônio Dias Toffoli, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a 

defesa, este suntuoso evento teria sido patrocinado pela Caixa Econômica Federal 

em atendimento a uma suposta solicitação da AJUFE – Associação dos Juízes 

Federais. Ora, tendo-se em conta que o fato determinado (corrupção) atribuído ao 

réu FLÁVIO se insere no contexto de relacionamento criminoso comprovado pela 

prova destes autos, é de se indagar o que quis expressar a defesa quanto à 

suposta intervenção da AJUFE no episódio, dado este que, em última análise, diz 

respeito aos juízes federais de todo o Brasil que integram a aludida entidade. 

 

 Enfim, à fl. 9757, a defesa parece afirmar que os membros do 

Ministério Público Federal que atuam perante este Juízo efetivamente manipularam 

o interrogatório do acusado FRANCISCO SAMPAIO, determinando-lhe o que 
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deveria dizer, conforme supostos ajustes prévios (os quais denominou de 

“ensaios”).  

 

 Destarte, a fim de que seja definido o exato sentido das 

palavras e ideias lançadas pela defesa, DETERMINO que o advogado 

subscritor da peça de fls. 9608/9867 seja intimado pessoalmente para, 

no prazo de três dias, esclarecer os três pontos abordados 

anteriormente.  

 
 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação do acusado FLÁVIO GARCIA. 

 
9.7- As alegações do acusado FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA. 
 
 
 Às fls. 10013/10925, a defesa do acusado FRANCISCO SAMPAIO 

ofertou alegações finais aduzindo, preliminarmente, a invalidade da interceptação 

telefônica, o cerceamento de defesa e a inépcia da denúncia. No mérito, negam-se 

as imputações, pleiteando-se, por fim, a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a 

incidência do art. 65, III do CP. 

 

 Afirma-se que a empresa RAWBRAS foi constituída regularmente 

pelo acusado FRANCISCO, não sendo, portanto, uma empresa de fachada, ainda 

que tenha, como sede, um endereço residencial e haja referências em diálogos 

citados nos autos de que a RAWBRAS servia de instrumento de repasse de verbas 

ligadas a crimes. 
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 Alega-se também a ausência de prejuízo para os laboratórios e a 

plena observância do preço de referência.  

 

 Quanto às questões preliminares, as devidas considerações já 

foram feitas, valendo apenas destacar que este Juízo prorrogou, sucessivamente, o 

prazo para oferecimento de alegações finais até que todas as defesas pudessem 

fazê-lo, o que se deu, inclusive, com possibilidade de complementação pelas 

defesas que assim o desejaram (vide o ocorrido com a defesa do acusado DARCI 

ACCORSI). Logo, descabe alegar cerceamento de defesa. 

 

 Quanto ao mérito, também não há muito a acrescentar. A defesa 

se apega à ausência de prejuízo para os laboratórios e à observância do tão falado 

“preço de referência”. Como já expressei em diversos trechos desta sentença, 

nenhuma destas duas circunstâncias são essenciais à consumação dos delitos 

imputados1, podendo servir, quando muito, como critério de fixação da pena. Com 

efeito, a própria anulação do certame, a não adjudicação do contrato ou mesmo o 

“cancelamento” da licitação, conforme denominação empregada por algumas das 

defesas, não têm o condão de afastar a tipicidade do comportamento adotado e, 

para que se constate isso, basta ler os dispositivos legais em que descritos os 

crimes imputados. 

 

 Ademais, como declarado por diversas defesas, o preço obtido na 

licitação anterior servia de critério para fixação do “preço de referência” do 

próximo certame e, sendo assim, as afirmadas tratativas visando a evitar o 

                                                 
1 Vide os argumentos expostos às fls. 44/48 desta sentença. 
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rebaixamento das propostas tinham notória e nociva repercussão nos cofres 

públicos. Quanto à invocação do depoimento de membro da Comissão de Licitação 

da Farmanguinhos, reitero o entendimento de que o respeitável pregoeiro não tem 

condições de aferir se dois ou mais licitantes combinaram propostas ou fraudaram 

a competitividade do certame, o que, repita-se, só foi descoberto neste caso por 

meio da prova destes autos, em especial, da interceptação telefônica. 

 

 A defesa pugna pelo reconhecimento da prática de concussão pelo 

acusado DARCI ACCORSI em lugar do crime de corrupção, o que também não 

merece acolhimento. Permeadas de oferecimento de benesses como jantares, 

passagens aéreas e festas, as cordialíssimas relações dos réus FRANCISCO e 

FLÁVIO para com o acusado DARCI ACCORSI e seu grupo não deixam margem 

para qualquer “exigência”, mas sim para o acordo criminoso que acabou se 

configurando. A alegação de “ameaças veladas” não convence. 

 

 A distinção temporal entre as ligações telefônicas apontadas e a 

anulação da licitação no IQUEGO é outro argumento lançado pela defesa, 

acrescentando-se que a anulação foi baseada em exigências legais e técnicas. 

Conforme declarado expressamente pelo réu FRANCISCO em seu interrogatório, o 

relacionamento criminoso decorrente dos sistemáticos pagamentos percentuais ao 

acusado DARCI era estável e permanente, o que torna pouco importante a data da 

menção pelos denunciados de episódios delitivos específicos nos áudios captados. 

Quanto à fundamentação da anulação do certame, verifica-se que não há na 

descrição típica do crime de corrupção (ativa e passiva) a exigência de que o ato a 

ser praticado seja ilegal, bastando para a configuração do crime que a conduta 
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funcional seja desviada em decorrência do pagamento (recebimento) da vantagem 

indevida, o que de fato ocorreu. 

 

 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação. 

 

9.8- As alegações do acusado GERALDO DA COSTA BRITO. 

 

 Às fls. 9207/9234, a defesa do acusado GERALDO BRITO ofertou 

alegações finais aduzindo a falta de clareza da acusação, negando-se as 

imputações encetadas. Alega-se a ocorrência de concussão e não de corrupção, a 

resistência do acusado em aceitar efetuar pagamento indevido a funcionários 

públicos, a não integração estável do réu à quadrilha e, por fim, as discordâncias 

dos acusados CELSO e GERALDO com os demais empresários do setor de 

lavanderia. 

 

 Quanto à configuração do delito de corrupção e não de concussão, 

as devidas considerações já foram tecidas, bem como no tocante à integração do 

acusado à quadrilha. Neste aspecto, em que pese a insípida resistência inicial do 

acusado, fato é que o mesmo curvou-se comodamente à vontade majoritária pelo 

pagamento indevido e, portanto, incidiu na prática criminosa imputada.  

 

 Quanto à existência de divergências entre o acusado GERALDO e 

outros denunciados, chama a atenção a menção à ameaça de morte feita, segundo 

a defesa técnica, pelo acusado ALTINEU COUTINHO (fls. 9230 e 11283), dentre 
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outras expressões de baixo calão utilizadas em referências mútuas pelos acusados 

nos diálogos interceptados. Verdadeiramente, o clima no setor de lavanderia de 

hospitais públicos era pesado, tenso e as aludidas divergências suscitadas pela 

nobre defesa técnica ocorreram de fato. Daí porque, frequentemente, eram 

realizadas reuniões para discutir assuntos escusos de interesse global. Conforme 

denota a prova dos autos, a razão de tanta beligerância era exatamente a ambição 

individual pelo dinheiro sujo envolvido na criminosa manutenção da divisão dos 

hospitais públicos do Rio de Janeiro entre empresas ligadas ao SINDILAV. 

 

 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação. 

 

9.9- As alegações do acusado GILBERTO DA SILVEIRA CORREA. 

 

 Às fls. 9265/9606, a defesa do acusado GILBERTO CORREA 

ofertou alegações finais aduzindo a inépcia da denúncia e a nulidade das 

interceptações telefônicas. No mérito, alega-se a não comprovação da participação 

do réu em atos criminosos. Afirma-se também que GILBERTO era, formalmente, 

mero empregado da LAVANDERIA SÃO SEBASTIÃO, não tendo, portanto, 

autonomia decisória e tendo, inclusive, sido demitido recentemente. Diz-se 

também que não houve prova segura da integração estável do réu à associação 

criminosa, ainda que o mesmo tenha presidido o SINDILAV. 

 

 Aponta-se também que o documento de fls. 269/270, apenso 

XXVII, que trata de assuntos do mercado de lavanderia, não possui valor 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 144

probatório, tendo sido, provavelmente, elaborado pelo acusado ANTÔNIO 

AUGUSTO, em que pese apócrifo. A propósito, é interessante observar as 

colocações da defesa técnica do réu GILBERTO sobre a pessoa do acusado 

ANTÔNIO AUGUSTO (p. 9288): “Trata-se de documento elaborado por um 

reconhecido doidivanas, um sonhador, um homem que jamais dispensou 60 

(sessenta) minutos de sua vida para o efetivamente trabalhar. Nomeando-se 

‘consultor’, passava o tempo a imaginar situações que pudessem valorizar 

profissionalmente o seu nome, daí dispensar horas e horas dos seus pobres dias 

para criar situações que aglutinassem o mercado (...)”.  

 

 Por fim, a defesa alega que GILBERTO desconhecia o referido 

documento e o acordo divisório entre as empresas. Não é o que decorre da prova 

dos autos, sobretudo, da fala do combatido ANTONIO AUGUSTO. 

 

 Quanto às questões preliminares suscitadas, as devidas 

considerações já foram tecidas. 

 

 Quanto à imputação do crime de corrupção ativa, alega-se que o 

ato praticado foi legal e que as empresas de lavanderia já estavam há cerca de 24 

meses sem receber qualquer reajuste, além de não ter sido identificado o servidor 

corrompido. Penso que nenhum destes dados consta da redação do tipo penal em 

questão. Denota-se, portanto, a prescindibilidade dos mesmos para fins de 

verificação da consumação delitiva. 
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 Às fls. 11386/11389, consta petição supostamente assinada pelo 

próprio acusado GILBERTO CORREA. Nesta, são anexadas cópias de documentos 

que, em tese, embasaram uma reclamação trabalhista na qual este acusado 

cobraria comissões por práticas ilícitas - denominados na própria petição de 

“falcatruas” - no seio de licitações, o que ocorreria desde a década de 80. Ao final, 

afirma-se a ocorrência de “confissão tácita”. De início, penso que a petição referida 

e os documentos que a embasam são bastante estranhos. Primeiramente, porque 

o acusado GILBERTO CORREA tem advogado constituído nos autos e, ao longo da 

tramitação deste feito, jamais se manifestou pessoalmente, isto é, sem a 

intermediação de seu advogado. Por outro lado, penso que os documentos 

anexados dizem respeito a um processo trabalhista e em nada influem nas 

questões discutidas nestes autos. 

 

 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação. 

 

9.10- As alegações do acusado JOSÉ AUGUSTO ALVES LUCAS. 

 

 Às fls. 11055/11094, a defesa do acusado JOSÉ AUGUSTO ofertou 

alegações finais aduzindo a incompetência do Juízo, a suspeição, a violação ao 

princípio do promotor natural e a invalidade da interceptação telefônica. No mérito, 

negam-se as imputações, pleiteando-se a absolvição ou, subsidiariamente, a pena 

mínima. 
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 Quanto às alegações de suspeição, invalidade da interceptação 

telefônica e inépcia da denúncia, a devida apreciação já foi feita.  

 

 Quanto à incompetência do Juízo, trata-se de matéria 

reiteradamente suscitada e fundamentadamente decidida pelo Juízo nos presentes 

autos. Este Juízo é inegavelmente competente para apreciar os fatos descobertos 

no bojo da Operação Roupa Suja por prevenção, conexão probatória e evidente 

especialidade da competência da Justiça Federal que, aliás, se contrapõe ao 

caráter residual da competência da Justiça Estadual. Logo, a impugnação não 

merece guarida. 

 

 Quanto ao princípio do promotor natural, não há consagração 

expressa do mesmo na vigente Constituição da República. Além disso, a defesa 

não aponta qualquer prejuízo concreto suportado pelos acusados em decorrência 

da suposta inobservância do aludido “mandamento”. Logo, rechaço o argumento. 

 

 Quanto à impugnação do crime de quadrilha, aduz a defesa que a 

imputação versa sobre apenas um crime praticado em um dos pregões apontados, 

o que retira a estabilidade da suposta integração do acusado na associação 

criminosa vislumbrada. Ademais, aduz-se que JOSÉ AUGUSTO exercia a função de 

mero preposto na empresa PHARMANOSTRA, sem poder decisório. Em que pese a 

admissão da combinação de preços com o acusado FLÁVIO, da empresa BRASVIT, 

no pregão n. 056/2005, a defesa técnica do réu JOSÉ AUGUSTO argumenta que 

houve conflito aparente de normas entre os crimes previstos nos artigos 90 e 96, I 

da Lei 8666/93. Chama a atenção o trecho no qual a defesa alegação que a 
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imputação formulada nestes autos é “similar à criminalização do lucro”. Não penso 

assim. Em que pesem o posicionamento de ilustres juristas em sentido contrário e 

a respeitável argumentação defensiva, ante as razões que já expus (fls. 44/48 

desta sentença), entendo que não há conflito de normas neste caso e que as 

figuras penais citadas são cumuláveis. 

 

 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação. 

 

9.11- As alegações do acusado JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO. 

 

 Às fls. 9175/9204, a defesa do acusado JOSÉ OTÁVIO ofertou 

alegações finais aduzindo a nulidade por ausência de interrogatório e, no mérito, 

negaram-se as imputações. Alega-se também que não há provas documentais em 

face do acusado, a ocorrência de concussão e não de corrupção, a não integração 

do réu à quadrilha e, por fim, que a não inclusão de outros empresários 

participantes das licitações referidas na denúncia torna impossível a fraude. 

 

 A afirmação de não realização de interrogatório do acusado JOSÉ 

OTÁVIO não condiz com a verdade e, para se chegar a tal conclusão, basta ler o 

conteúdo de fls. 4689/4708. O réu JOSÉ OTÁVIO foi interrogado regularmente, 

tendo sido observados todos os seus direitos, principalmente o de assistência por 

advogado. A alteração posterior do rito processual não tem o condão de tornar 

nulos ou inexistentes atos jurídicos perfeitos consumados rigorosamente na forma 

da legislação então vigente. Ademais, cabe atentar para o fato de que a redação 
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do artigo 400 do CPP foi alterada há mais de dois anos (Lei 11.719, de 

20.06.2008) sem que qualquer pedido de reinterrogatório tenha sido formulado 

nos autos desde então. Assim como a ausência de prejuízo, resta escancarada a 

censurável intenção procrastinatória da defesa, razões pelas quais rejeito a 

impugnação. 

 

 Quanto ao mérito, este acusado foi, segundo o relato de diversos 

acusados (vide, por exemplo, o teor do interrogatório do acusado LEONARDO 

ASCENÇÃO – fls. 3874/3878), o responsável pela intermediação com servidores do 

município do Rio de Janeiro para reajuste de contratos e recebimento de valores 

atrasados mediante indevido pagamento. No mais, penso que os termos da 

fundamentação já exposta são mais que suficientes para ratificar a conclusão pela 

condenação. 

 

9.12- As alegações do acusado JOSÉ PEREIRA VILLELA. 

 

 Às fls. 11264/11279, a defesa do acusado JOSÉ VILLELA ofertou 

alegações finais aduzindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a nulidade da 

interceptação telefônica. No mérito, negam-se as imputações, pleiteando-se a 

absolvição. À fl. 8436, o Ministério Público Federal manifestou-se pela absolvição 

do acusado tendo em vista que não restou comprovada sua participação dolosa 

nos fatos imputados na denúncia. Após a instrução, verifico que, de fato, não 

emanam da prova dos autos elementos que permitam uma conclusão segura 

acerca da atuação delitiva deste acusado. Sendo assim, a hipótese é de absolvição, 

nos termos do art. 386, V do CPP. 
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9.13- As alegações do acusado JULIO CEZAR CANOVA. 

 

 Às fls. 11235/11238, a defesa do acusado JULIO CANOVA ofertou 

alegações finais aduzindo, preliminarmente, a invalidade do interrogatório. No 

mérito, negam-se as imputações, pleiteando-se a absolvição. À fl. 8436, o 

Ministério Público Federal manifestou-se pela absolvição do acusado tendo em 

vista que não restou comprovada sua participação dolosa nos fatos imputados na 

denúncia.  

 

 Quanto ao interrogatório, cabe dizer que o réu foi interrogado 

regularmente, tendo sido observados todos os seus direitos, principalmente o de 

assistência por advogado. A alteração do rito processual não tem o condão de 

tornar nulos ou inexistentes atos jurídicos perfeitos consumados antes da entrada 

em vigor da nova legislação. Ademais, cabe atentar para o fato de que a redação 

do artigo 400 do CPP foi alterada há mais de dois anos (Lei 11.719, de 

20.06.2008) sem que qualquer pedido de reinterrogatório tenha sido formulado 

nos autos desde então. Assim como a ausência de prejuízo, resta escancarada a 

censurável intenção procrastinatória da defesa, razões pelas quais rejeito a 

impugnação. 

 

 Quanto ao mérito, após a instrução, verifico que, de fato, não 

emanam da prova dos autos elementos que permitam uma conclusão segura 

acerca da atuação delitiva deste acusado. Sendo assim, a hipótese é de absolvição, 

nos termos do art. 386, V do CPP. 
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9.14 - As alegações do acusado LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO. 
 

 Às fls. 9996/10012, a defesa do acusado LEONARDO ASCENÇÃO 

ofertou alegações finais aduzindo, preliminarmente, a invalidade do 

monitoramento telefônico, a falta de pedido condenatório e o cerceamento de 

defesa. No mérito, negam-se as imputações, pleiteando, por fim, a absolvição do 

acusado. 

 

 Quanto à alegação de invalidade do monitoramento telefônico, as 

devidas considerações já foram traçadas, valendo apenas acrescentar que não há, 

na legislação vigente a respeito, qualquer dispositivo impondo o que a defesa 

chama genericamente de “autenticação”, isto é, a comprovação de que as vozes 

nos diálogos são dos acusados. Trata-se de providência diabólica, inviável, sem 

respaldo legal e desnecessária, até porque, a bem da verdade, caberia à defesa o 

ônus de impugnar e comprovar, individualmente e ao longo da instrução, a 

eventual inautenticidade do material colhido, o que não foi feito. Deve-se dizer 

também que a totalidade do material colhido por meio da interceptação telefônica 

esteve, desde sempre, à disposição das partes. 

 

 A alegação defensiva de não formulação de pedido condenatório 

pelo Ministério Público Federal não resiste à simples leitura da denúncia, 

descabendo falar-se em uma inviável “renúncia da pretensão punitiva”1 ou exigir a 

reiteração individual deste pleito, sobretudo, se o contexto das alegações finais é 

suficientemente claro neste sentido. Como dito, a defesa teve acesso à 

                                                 
1 O princípio da indisponibilidade da ação penal pública é consagrado expressamente pelo art. 42 
do CPP. 
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integralidade da prova dos autos e amplas possibilidades de exercer o seu dever, 

não podendo agora dizer-se atingida por esperar que o parquet adotasse esta ou 

aquela postura processual. 

 
 Quanto à prática do crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93, na 

forma exposta na fundamentação, assiste parcial razão à defesa, eis que o próprio 

acusado admite que participou ao menos em uma das licitações apontadas (HSE), 

sendo, por isso, absolvido pelo Juízo em relação aos outros dois fatos imputados, 

conforme exposição anterior. Ademais, documentos apreendidos (citados ao longo 

desta sentença) dão conta de que a empresa LÓGICA participava da divisão de 

quinhões (hospitais) estabelecida no âmbito do SINDILAV. 

 

 Alega-se também a não ocorrência do crime de corrupção, tendo 

em vista as ameaças sofridas por empresários do setor que, desta forma, teriam 

sido vítimas do crime de concussão ao serem obrigados a disponibilizar ao corréu 

JOSÉ OTÁVIO importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por empresa para 

pagamento a indivíduo que, segundo se afirma, não sabiam ser servidor público. É 

curioso notar que, segundo a versão defensiva, não se sabia a quem exatamente 

se pagava (e, a meu sentir, isto não é necessário para consumação da corrupção), 

contudo, a finalidade do afirmado pagamento era do conhecimento de todos, isto 

é, a liberação de valores correspondentes a pagamentos atrasados (do ano de 

2004) relativos a contratos de lavanderia de hospitais sob administração municipal. 

 

 Foi comum nestes autos a alegação de que as dificuldades 

financeiras levaram os acusados à prática delitiva, o que faria incidir a excludente 

de inexigibilidade de conduta diversa. Se todos utilizássemos dificuldades 
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financeiras ou problemas cotidianos em geral como motivos para trilhar o caminho 

do crime, o caos estaria instalado em lugar do Estado Democrático de Direito. Não 

se ignora que a vida do empresário brasileiro, sobretudo o de menor porte, é 

árdua, o que pode e deve ser mudado através de maior reflexão sobre nossas 

escolhas políticas. No entanto, paralelamente, é preciso ver que o Brasil é repleto 

de bons exemplos de pessoas que, diariamente, fazem das dificuldades um 

estímulo para buscar dias melhores, mas de modo limpo e honesto. 

 

 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 

condenação.  

 
9.15- As alegações do acusado LUIZ CESAR ALBERNAZ AYROSA. 
 
 
 Às fls. 11095/11106, a defesa do acusado LUIZ AYROSA ofertou 

alegações finais aduzindo, preliminarmente, a invalidade do monitoramento 

telefônico. No mérito, negam-se as imputações.  

 

 Quanto à alegação de invalidade do monitoramento telefônico, as 

devidas considerações já foram traçadas, valendo apenas acrescentar que não há, 

na legislação vigente a respeito, qualquer dispositivo impondo o que a defesa 

chama genericamente de “autenticação”, isto é, a comprovação de que as vozes 

nos diálogos são mesmo dos acusados. Trata-se de providência diabólica, inviável, 

sem respaldo legal e desnecessária, até porque, a bem da verdade, caberia à 

defesa o ônus de impugnar e comprovar, individualmente e ao longo da instrução, 

a eventual inautenticidade do material colhido, o que não foi feito. Deve-se dizer 

também que a totalidade do material colhido por meio da interceptação telefônica 
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esteve, desde sempre, à disposição das partes e, quem não o utilizou, foi porque 

assim o quis. 

 

 Quanto ao mérito, alega-se a fragilidade da prova acusatória e o 

fato de que LUIZ ALBERNAZ era funcionário subalterno, sem poder decisório 

acerca de licitações. Não penso assim, tendo sido feita anteriormente a devida 

apreciação a respeito. 

 
 No mais, nos termos da fundamentação, ratifico a conclusão pela 
condenação. 
 
 
9.16 - As alegações do acusado LUIZ DE MELLO MAIA FILHO. 
 
 
 Às fls. 8861/8885, a defesa do acusado LUIZ DE MELLO ofertou 

alegações finais aduzindo que, dentre as licitações apontadas no relatório final do 

IPL e na denúncia, sua pequena empresa (LÓGICA LAVANDERIA) participou 

apenas da realizada pelo Hospital dos Servidores do Estado e, ainda assim, 

oferecendo apenas um lance inicial, abstendo-se da disputa posteriormente em 

razão de não ter como cumprir um dos itens (fornecimento de roupa).  

 

 Argumenta, ainda, que não presenciou os respectivos pregões e 

sua empresa não participou das licitações realizadas pelo INTO e pelo INCL, bem 

como não teve qualquer conversa telefônica relevante ou comprometedora 

apontada pelo órgão acusador.  
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 Insurge-se também contra a validade do resultado do 

monitoramento telefônico como meio de prova e, no que tange à imputação do 

crime de quadrilha, prega-se a inexistência da comprovação de liame associativo 

estável por parte do acusado LUIZ DE MELLO.  

 

 Alega-se também a ocorrência de concussão e não de corrupção, 

tendo em vista as ameaças sofridas por empresários do setor. Por outro lado, a 

defesa técnica afirma que “obrigado pelas circunstâncias”, o réu compareceu à 

reunião no restaurante Rei do Bacalhau e aceitou efetuar o pagamento, pois 

estava “temeroso que alguma autoridade pública, ou ainda, qualquer das 

GRANDES EMPRESAS de lavanderia pudessem lhe causar mal ainda mais grave”.  

 

 Afirma-se, por fim, a ocorrência de prejulgamento por parte deste 

Juízo e informa-se que a empresa LÓGICA LAVANDERIA acabou sucumbindo e 

fechando as portas, eis que não suportou permanecer no mercado sem receber o 

que lhe era de direito. 

 Quanto às alegações referentes à ocorrência de suposto 

prejulgamento e quanto à validade do resultado do monitoramento telefônico, as 

devidas considerações já foram feitas. 

 

 Quanto à prática do crime descrito no art. 90 da Lei 8.666/93, na 

forma exposta na fundamentação, assiste parcial razão à defesa, eis que o próprio 

acusado admite que participou ao menos em uma das licitações apontadas (HSE), 

sendo, por isso, absolvido pelo Juízo em relação aos outros dois fatos imputados, 

conforme exposição anterior. Ademais, documentos apreendidos (citados ao longo 
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desta sentença) dão conta de que a empresa LÓGICA participava da divisão de 

quinhões (hospitais) estabelecida no âmbito do SINDILAV. 

 

 Quanto à prática do crime de quadrilha, entendo que a presença 

do acusado na emblemática reunião realizada no restaurante Rei do Bacalhau já 

denota sua integração à associação criminosa, o que vem a ser reforçado pela 

anuência do acusado em relação ao pagamento de propina. Não convence o 

argumento de que o réu não sabia para quem o dinheiro seria destinado e, muito 

menos, a desculpa de que só aceitou pagar porque temia represália de autoridades 

públicas e de grandes empresas do setor. Aliás, o réu entrou em contradição ao 

afirmar, primeiramente, que não sabia o destino dinheiro, dizendo, posteriormente, 

que temia represálias de autoridades públicas.   

 

 A insinuação de que as dificuldades financeiras praticamente 

“obrigaram” o acusado à prática delitiva traduz invocação de inexigibilidade de 

conduta diversa e, como tal, não merece acolhimento. Se todos utilizássemos 

dificuldades financeiras ou problemas cotidianos em geral como motivos para 

trilhar o caminho do crime, o caos estaria instalado em lugar do Estado 

Democrático de Direito. Não se ignora que a vida do empresário brasileiro, 

sobretudo o de menor porte, é árdua, o que pode e deve ser mudado através de 

maior reflexão sobre nossas escolhas políticas. Paralelamente, é preciso ver que o 

Brasil é repleto de bons exemplos de pessoas que, diariamente, fazem das 

dificuldades um estímulo para buscar dias melhores, mas de modo limpo e 

honesto. 
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 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ratifico a 

conclusão pela condenação.  

 

9.17 - As alegações do acusado MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO. 
 
 
 Às fls. 9036/9156, em 118 laudas, a defesa do acusado MARCELO 

COUTINHO ofertou alegações finais aduzindo a falta de imparcialidade do Juízo, a 

invalidade do monitoramento telefônico e do interrogatório do acusado e a inépcia 

da denúncia. No mérito, negam-se as imputações, afirmando-se a imprecisão do 

quadro probatório exposto pela acusação. 

 

 Quanto às alegações de invalidade do monitoramento telefônico, 

inépcia da denúncia e falta de imparcialidade do Juízo, as devidas considerações já 

foram feitas, valendo acrescentar apenas alguns esclarecimentos.  

 

 No tocante ao último tema citado, argumenta a defesa técnica do 

réu MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO que o mesmo foi alvo de ofensas 

pessoais ilegais, além de ter sido alvo de um suposto tratamento discriminatório, 

desrespeitoso em relação à sua família, à urbanidade e à serenidade. Aliás, a 

defesa chega a transcrever parte da sentença na qual foi condenado o réu 

ALTINEU PIRES COUTINHO (pai de MARCELO), interpretando o respectivo trecho a 

seu modo e afirmando que MARCELO foi chamado de “delinquente hereditário”.  

 

 Em verdade, diante da veemência da prova acusatória, este Juízo 

foi específico ao se pronunciar em relação a fatos concretos comprovados nos 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 157

autos. Logo, a assertiva nada teve de estritamente pessoal ou ofensiva. Ademais, 

a afirmação se deu em resposta à insinuação defensiva de que a prova 

demonstrava apenas o relacionamento entre um pai cuidadoso (ALTINEU) e um 

filho necessitado de conselhos e apoio (MARCELO).  

 

 A clareza das provas deixa claro que esta versão não condiz com a 

realidade dos fatos, razão pela qual, ante a ausência de novos argumentos ou 

explicações, pode-se agora afirmar, com reforçada convicção, que o 

relacionamento entre ALTINEU e MARCELO no âmbito da empresa BRASIL SUL 

configura, inegavelmente, um exemplo concreto de uma das mais importantes 

descobertas da Criminologia contemporânea, qual seja a teoria da associação 

diferencial. 

 

 Esclareça-se que a teoria da associação diferencial, também 

denominada de teoria da aprendizagem social e de teoria dos contatos diferenciais, 

foi preconizada pelo sociólogo norte-americano Edwin Sutherland, ainda nos anos 

30, e tinha por base as seguintes premissas: (1) a conduta delitiva é aprendida 

(não se herda, nem se inventa) e (2) a conduta delitiva se aprende na interação 

com outras pessoas no curso de um processo de comunicação (chamado de 

interacionismo simbólico) que envolve a transmissão das técnicas de comissão do 

delito, além dos motivos e racionalizações do comportamento criminoso1. Portanto, 

revela-se mentirosa a afirmação de que este Juízo teria chamado o réu MARCELO 

                                                 
1 Cf. HASSEMER, Winfried e MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdução à criminologia. Trad. Cíntia 
Toledo Miranda Chaves. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 60. 
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de simples “delinquente hereditário”. A questão é bem mais complexa e sem 

nenhuma relação com critérios biológicos, genéticos ou hereditários.  

 
 A defesa aponta que MARCELO é vítima de alcoolismo há mais de 

vinte anos, já tendo, inclusive, sido internado em clínica especializada para 

tratamento desta enfermidade. Por conseguinte, conclui a defesa que MARCELO 

tem sua capacidade de raciocínio e entendimento afetada, o que lhe impede de se 

colocar de maneira adequada diante de certos fatos e acontecimentos. A defesa 

finaliza este tópico com a inusitada conclusão de que não é possível afirmar que 

MARCELO estivesse no pleno gozo de suas faculdades mentais durante as ligações 

telefônicas interceptadas. E vai além! Afirma-se que MARCELO não se recorda se 

estava ou não consciente ao conversar ao telefone com os demais acusados, razão 

pela qual a defesa não tem qualquer “segurança para assegurar” (rectius) que ele 

se encontrava plenamente consciente das palavras que proferiu. 

 

 Mais à frente, procura-se minimizar um pouco o suposto grave 

problema de saúde do acusado, valendo transcrever, ipsis literis, a peculiar 

conclusão defensiva sobre as possibilidades do acusado MARCELO: 

 
  “Não se está aqui afirmando, de forma alguma, que o réu era ou é 
um absolutamente incapaz. Como dito, há os períodos de sobriedade 
em que o acusado consegue levar uma vida razoavelmente normal, 
trabalhar, namorar, enfim, praticar todos os atos da vida civil. 
 Desta forma, como considerar idôneos, como meio de prova eficaz 
para fins de fundamentação de um decreto condenatório, diálogos 
interceptados dentro de um contexto destes, onde não é possível se 
aferir, com grau mínimo de certeza, a capacidade de discernimento do 
interlocutor.” 
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 Penso que, a partir deste ponto, é possível verificar que o princípio 

da eventualidade foi observado em seu grau máximo pela defesa técnica, eis que, 

verdadeiramente, todos os argumentos viáveis foram utilizados. Até este último. 

 

 Na ocasião do interrogatório do acusado MARCELO COUTINHO, 

conforme registrado em assentada, o aludido réu alegou que tinha hepatite C e, 

consultando sua defesa, optou, por sua livre e espontânea vontade, em continuar 

respondendo às perguntas, desde que não se relacionassem com diálogos 

monitorados. Portanto, deve-se dizer que temos agora uma novidade nestes autos, 

isto é, em nenhum outro momento, o suposto alcoolismo do acusado MARCELO 

COUTINHO foi suscitado ou alegado como fundamento de qualquer pleito 

defensivo, mesmo em se considerando que o réu permaneceu preso por razoável 

período de tempo para uma pessoa em seu “precário” estado mental. Por 

exemplo, sequer foi pleiteada a concessão de prisão domiciliar, tendo em conta 

que, se reais as crises de abstinência afirmadas, o réu faria jus a este benefício, 

ainda que, como diz a defesa, não reconhecesse pessoalmente o vício de que 

padece. 

 

 Outro dado importante que precisa ser analisado é o de que, se o 

problema de saúde de fato persiste há cerca de vinte anos, por que não foi 

suscitado incidente de insanidade mental (art. 149 e segs. do CPP)? É importante 

manifestar que não se está aqui a minimizar um problema de saúde pública dos 

mais graves para a sociedade brasileira. Muito pelo contrário. De tão sério e 

relevante, se fossem reais as circunstâncias aduzidas, o argumento deveria ser 

trazido aos autos o quanto antes e quem deveria fazê-lo é a defesa técnica que, 
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surpreendentemente, omitiu-se e, ainda por cima, agora imputa ao Juízo a 

responsabilidade por “tomar providências”.  

 

 Ora, fica evidente que o que se pretende é usar a suposta 

debilidade mental do acusado MARCELO como uma espécie de “carta na manga”, 

um último artifício para tentar livrá-lo da responsabilização penal. Não por 

coincidência, o argumento vem à tona num momento processual em que não é 

mais viável a manifestação do Ministério Público Federal a respeito, isto quando se 

teve toda a longa tramitação deste processo (diga-se: mais de cinco anos) para 

suscitá-lo.   

 

 Em adendo, a prevalecer a tese defensiva nos moldes em que 

formulada, MARCELO teria em mãos um autêntico “cheque em branco”, isto é, 

poderia praticar qualquer crime que desejasse. Depois, caberia ao mesmo apenas 

aguardar todo o trâmite do processo sem nada alegar, podendo, inclusive, viajar 

bastante ao exterior, como fez durante o decorrer desta ação penal. Em seguida, 

lançaria mão da alegação de que tem “lapsos de consciência” (em especial, 

quando fala ao telefone). Pronto: estaria imune da responsabilidade penal. Por ser 

tão absurdo, perante este Juízo, o citado argumento não encontrará abrigo. 

 

 Baseada na nula confiabilidade das palavras do comparsa de 

MARCELO, o acusado GILBERTO CORREIA, a defesa presume que MARCELO 

estaria embriagado ao participar dos diálogos transcritos nos autos. Isto porque, 

sem esclarecer nada, GILBERTO afirma em seu interrogatório que MARCELO 

“poderia estar bêbado na conversa” (fl. 2065). Ora, se MARCELO não merecia 
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crédito, se o problema persistia há vinte anos, se a questão era notória e pública, 

então porque continuar tratando de quaisquer assuntos com ele? Por que não 

procurar diretamente ALTINEU ou seus demais subordinados? São perguntas que 

nem MARCELO, nem GILBERTO e nem a defesa técnica conseguiram responder ao 

longo de mais de cinco anos de tramitação deste feito. 

 

 A seu turno, ALTINEU afirmou em seu interrogatório que apenas 

ajudava seu filho (MARCELO) na condução de assuntos técnicos da BRASIL SUL 

em razão de seus “problemas de adição”. Neste ponto, penso que não cabe 

somente reler a transcrição dos diálogos monitorados com autorização deste Juízo. 

Há que se ouvir as conversas telefônicas referidas nesta decisão para que se possa 

ter e, sobretudo, sentir a noção do que verdadeiramente se passou. Só assim, fica 

evidente que os assuntos coordenados por ALTINEU nada tinham de técnicos, a 

não ser que se considere a fraude em licitações como uma profissão.  

 

 Com efeito, o teor dos áudios interceptados deixa mais do que 

claro que MARCELO exercia, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, o papel de 

braço-direito de ALTINEU, grande responsável pela concretização de ajustes ilícitos 

levados a efeito por meio da empresa BRASIL-SUL, o que fazia juntamente com os 

acusados ALTIVO e ANTÔNIO AUGUSTO. 

 

 Por fim, tenta a defesa fazer crer que o magistrado era quem 

deveria ter apontado a suposta doença do acusado MARCELO, que, assim, “deveria 

ter merecido mais atenção por também por parte do Juízo”. Impressiona a forma 

com que a defesa tenta jogar sobre os ombros do Poder Judiciário um ônus que, 
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legal e integralmente, lhe cabe, ainda mais ante a inverossimilhança dos fatos 

sustentados. Por óbvio, a inusitada iniciativa não merece guarida, até porque o 

insípido argumento defensivo encontra-se escorado tão-somente em um único 

laudo médico-psiquiátrico (elaborado no ano de 2010 - fl. 9150) não submetido 

nem ao Ministério Público Federal, nem a outro profissional da área médica e no 

qual, basicamente, são descritas situações relatadas pelo próprio paciente 

(MARCELO) à médica particular que o subscreve. 

 

 Por tais razões, rechaço a alegação de invalidade do interrogatório 

e dos diálogos telefônicos travados pelo acusado MARCELO COUTINHO. 

 
 No mérito, atacam-se todas as imputações delitivas, bem como a 

prova acusatória, reputando-se a própria existência deste processo a uma 

perseguição, uma armação em face dos acusados. Cabe dizer que, no caso em 

tela, a curiosa armação ou perseguição a que os réus estariam sendo submetidos 

teria de ser obra da Polícia Federal, de diversos membros do Ministério Público 

Federal e também de magistrados federais, pois, segundo a visão defensiva, em 

conjunto, todas estas autoridades torceram o sentido de provas e normas legais, 

eis que mancomunados estavam para prejudicar os acusados com o fim de... não 

se sabe.  

 
 Dentre outras questões já apreciadas, alega a defesa de MARCELO 

que, no pregão do INTO, foi constatada “grande economia proveniente da 

competitividade entre os participantes”. Reafirmo que, a meu sentir, embora 

prevista a título de objetivo (dolo) específico no tipo penal previsto no art. 90 da 

Lei 8.666/93, é certo que a efetiva obtenção de lucro pelos fraudadores ou mesmo 
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o prejuízo aos cofres públicos não são circunstâncias essenciais à consumação 

criminosa1 e, quando muito, se configuradas, podem servir para elevar a pena a 

título de “consequências do crime” (art. 59 do CP). 

 

 Assevera a defesa também que a licitação foi “cancelada”. Ao que 

parece, nem a legislação, nem a doutrina utilizam esta terminologia ao tratar do 

tema licitação. Aliás, o procedimento licitatório em questão foi realizado em todos 

os seus atos, deixando a Administração Pública de adjudicar o contrato, por 

questão de conveniência, o que não apaga ou “cancela” a existência do certame. 

 
 Apega-se também a defesa ao fato de que o pregoeiro da licitação 

no INTO considerou o preço final satisfatório, o que teria sido corroborado à fls. 

6630/6631. Salvo se possuísse poderes paranormais de adivinhação (o que, diga-

se, não restou comprovado), entendo que o respeitável pregoeiro não tem 

condições de aferir se dois ou mais licitantes combinaram propostas ou fraudaram 

a competitividade do certame, o que, repita-se, só foi descoberto por meio da 

prova destes autos, em especial, da interceptação telefônica.  

 

 Segundo a defesa, o então Secretário Municipal de Saúde, Sr. 

Sérgio Cortes (fls. 2949/2957), prestou “relevantíssima” prova oral, sendo pessoa 

“insuspeita, profissional da mais alta competência e seriedade, profundo 

conhecedor do sistema de saúde do Rio de Janeiro”. Não vejo assim. Ora, se o 

pregoeiro, que tem maior proximidade com os licitantes, não tem meios seguros 

para afirmar a inexistência de ajustes criminosos, muito menos o teria o Secretário 

                                                 
1 Vide argumentos expostos às fls. 44/48 desta sentença. 
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de Saúde, figura distante que costuma apenas homologar resultados de licitações 

com base em superficiais informações de subordinados.  

 

 Aliás, segundo tem sido noticiado, o referido ex-Secretário 

Municipal de Saúde que, por coincidência, é conterrâneo1 dos acusados ALTINEU e 

MARCELO, da BRASIL SUL, está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual 

por diversas irregularidades2 cometidas, suposta e curiosamente, no seio de 

licitações do INTO.  

 

 Em adendo, especificamente acerca da investigação realizada 

nesta ação penal, as palavras proferidas perante este Juízo pelo então Prefeito do 

Município do Rio de Janeiro, Sr. César Epitácio Maia (fls. 5979/5986), merecem 

destaque: “que a fiscalização do setor de serviços prestados ao poder 

público é especialmente difícil e que esta investigação serviu para 

implantar no Município do Rio de Janeiro uma nova visão acerca da 

forma de fiscalização do setor do serviço de lavanderia (...) ”.  

 

 Percebe-se que, bem ao contrário do que tentou transparecer o 

duvidoso Secretário de Saúde, segundo o qual, mesmo sem conhecer uma linha da 

prova destes autos, nada de anormal teria acontecido, o próprio Chefe do Poder 

Executivo Municipal reconheceu que a gravidade dos fatos revelados pela 

                                                 
1 Ambos residem na aprazível cidade de Niterói/RJ. O acusado ALTINEU, na Praia de Icaraí, e a 
testemunha Sérgio Cortes, no bairro de Itaipu. 
2 As irregularidades consistiriam em superfaturamento, direcionamento de editais de licitação,  
pagamento por serviços não realizados e favorecimento de cartéis de empresas. Apenas, a título de 
ilustração, cite-se o link a seguir: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/11/30/sergio-cortes-um-
gestor-de-marcas-polemicas-923154154.asp. Acesso em 01.01.2011. 
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Operação Roupa Suja indicava, seriamente, a ocorrência de irregularidades na 

prestação do serviço de lavanderia em hospitais públicos, o que provocou o 

aumento do rigor na fiscalização.  

 

 Assim como ocorreu em algumas outras alegações finais 

constantes dos autos, a defesa do acusado MARCELO afirma que, em suas 

alegações finais, o próprio parquet teria reconhecido a inexistência de 

comprovação das fraudes em dois dos certames (INCL e HSE). Trata-se de 

interpretação descontextualizada e deturpada. Para se chegar a tal conclusão 

basta analisar com exatidão as palavras utilizadas pelo Ministério Público Federal 

(fl. 8407):  

 

“Mal acostumados com a natureza das provas até aqui produzidas, 
revelando todo o cenário criminoso, incluindo suas personagens, 
poder-se-ia concluir que não restaram cabalmente comprovadas as 
fraudes nos dois últimos certames suso-referidos, já que não há 
notícias sobre a forma como se desenvolveram os respectivos pregões, 
ao contrário do que ocorreu no INTO. 
 Contudo, as inevitáveis conclusões oriundas das conversas 
gravadas e dos depoimentos afetos ao tema, não deixam margem para 
dúvidas quanto a existência do delito e sua autoria, ainda que 
tomados como simples indícios.” Grifou-se. 

 
  

 Neste contexto de visão mais que seletiva, as acusações são 

reputadas sempre como fruto da irresponsabilidade e da leviandade dos órgãos de 

persecução penal. Assim, tenta-se desconstruir sólidas evidências acusatórias, 

sustentando-se, por exemplo, que a lista de empresas e hospitais com anotações 

de preço e peso, apreendida na sede do SINDILAV e de autoria do acusado 

ANTÔNIO AUGUSTO, traduzia apenas uma “divisão utópica” dos hospitais, uma 
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“aspiração pessoal” deste acusado. Penso que, mais uma vez, procura-se 

incriminar os tentáculos menores na tentativa exculpar o cérebro e membros mais 

importantes, como se isto fosse possível. Vale relembrar que ANTÔNIO AUGUSTO 

é um reles funcionário na estrutura da empresa BRASIL SUL, comandada pelo 

acusado ALTINEU com o auxílio de seu filho e braço direito, o réu MARCELO 

COUTINHO.  

 

 No mais, segue a defesa cumprindo, com esforço hercúleo, seu 

dever contratual e constitucional, o que é necessário e louvável, mas foi feito sem 

embasamento sério e razoável na prova dos autos. Refuta-se por refutar, 

combate-se pelo simples dever de combater, ora invocando a já mencionada e não 

justificada “perseguição” aos COUTINHO, ora requentando-se argumentos já 

esmiuçados a contento ao longo da fundamentação desta sentença. 

 
 Ante o exposto, ratifico a decisão pela condenação. 
 
 
9.18- As alegações do acusado MARIO LUIZ VIANA TIRADENTES. 
 
 
 Às fls. 11108/11153, a defesa do acusado MARIO LUIZ ofertou 

alegações finais pleiteando a absolvição, aduzindo também a incompetência do 

Juízo, a inépcia da denúncia, a invalidade da interceptação telefônica que o réu 

não tinha poder decisório suficiente para praticar os atos criminosos dos quais é 

acusado. À fl. 8436, o Ministério Público Federal manifestou-se pela absolvição do 

acusado tendo em vista que não restou comprovada sua participação dolosa nos 

fatos imputados na denúncia. De fato, não emanam da prova dos autos elementos 
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que permitam uma conclusão segura acerca da atuação delitiva deste acusado. 

Sendo assim, a hipótese é de absolvição, nos termos do art. 386, V do CPP. 

 
9.19- As alegações do acusado PREMANANDAM MODAPOHALA. 
 
 
 Às fls. 11308/11321, a defesa do acusado PREMANANDAM 

MODAPOHALA ofertou alegações finais aduzindo a ausência de provas acusatórias 

suficientes para responsabilização do réu. Subsidiariamente, requer o 

reconhecimento da participação de menor importância do acusado e a fixação da 

pena em seu mínimo legal.  

 

 Os argumentos expostos ao longo da fundamentação são 

suficientes para afastar a razoabilidade das alegações defensivas. Sendo assim, 

ratifico a conclusão pela condenação. 

 

9.20- As alegações do acusado RAFAEL CARVALHO. 

 

 Às fls. 8573/8580, a defesa do acusado RAFAEL CARVALHO 

ofertou alegações finais aduzindo que as imputações em face do mesmo são 

infundadas e não merecem prosperar. Ressalta-se que RAFAEL CARVALHO jamais 

trabalhou na prorrogação de contratos municipais, cumprindo apenas funções 

burocráticas.  À fl. 8436, o Ministério Público Federal manifestou-se pela absolvição 

do acusado tendo em vista que não restou comprovada sua participação dolosa 

nos fatos imputados na denúncia. De fato, os depoimentos testemunhais (cf. fls. 

5705/5721) apontam que o réu não tinha ingerência decisiva em licitações ou em 

questões relativas a empresas contratadas pelo Município do Rio de Janeiro. Dos 
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indícios colhidos, denota-se que este acusado exercia, ao menos aparentemente, 

mera função de assessoramento administrativo. Sendo assim, penso que a 

hipótese é de absolvição, com fulcro no art. 386, V do CPP. 

 

9.21- As alegações do acusado RAPHAEL CORTEZ FREITAS COUTINHO. 
 
 
 Às fls. 8917/8956, a defesa do acusado RAPHAEL COUTINHO 

ofertou alegações finais negando a autoria delitiva e reputando que acusação é 

baseada em criação artificial do Ministério Público e no fato ser RAPHAEL filho do 

acusado ALTINEU PIRES COUTINHO. Preliminarmente, alega-se a invalidade da 

interceptação telefônica levada a efeito (por suposta ausência de fundamentação 

decisória e por excesso de prazo) e a inépcia da denúncia. No mérito, nega-se a 

imputação.  

 

 Quanto às alegações de invalidade do monitoramento telefônico e 

de inépcia da denúncia, as devidas considerações já foram feitas, valendo apenas 

reprisar que, ainda que reconhecida a menor intensidade de sua participação (se 

comparado com os demais acusados atuantes na BRASIL SUL), a denúncia é 

suficientemente clara quanto ao papel supostamente desempenhado pelo réu 

RAPHAEL COUTINHO. 

 

 Quanto ao mérito, penso que a defesa tem algumas impressões 

equivocadas, tais como a necessidade de que os membros quadrilheiros 

mantenham frequentes contatos pessoais ou mesmo físicos. Ora, é certo que a 

doutrina pátria tem por pacífico o fato de que basta que os agentes saibam de 
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atuação de outros membros em prol do grupo criminoso, sendo prescindível que, 

para configuração do crime de quadrilha, todos se conheçam ou mesmo 

presenciem a atuação uns dos outros. 

 

 Ainda assim, na forma do entendimento exposto na 

fundamentação, a meu sentir, o quadro probatório produzido não autoriza a que 

se conclua, com segurança, pela efetiva prática delitiva por parte do acusado 

RAPHAEL (conclusão compartilhada pelo Ministério Público) e nem mesmo por sua 

adesão estável ao grupo criminoso (conclusão da qual diverge o Ministério 

Público). Na linha deste raciocínio, a prova existente nos autos não permite que se 

presuma a conduta delitiva de RAPHAEL, mesmo ante a gritante evidência do 

comportamento criminoso de seus familiares (seu pai, ALTINEU e seu irmão 

MARCELO) e dos demais integrantes da empresa BRASIL SUL. 

 

 Sendo assim, embora não possa afirmar a ignorância ou a 

ausência de participação de RAPHAEL nos crimes praticados por meio da empresa 

BRASIL SUL, penso que o benefício da dúvida lhe assiste. Portanto, a hipótese é 

de absolvição, nos termos do art. 386, V do CPP. 

 

9.22 - As alegações do acusado RAIMUNDO DA CUNHA LEONARDO. 

 

 Às fls. 8628/8629, a defesa do acusado RAIMUNDO LEONARDO 

ofertou alegações finais aduzindo a inocência do réu e a inexistência de elementos 

probatórios para sua condenação. À fl. 8436, o Ministério Público Federal 

manifestou-se pela absolvição do acusado tendo em vista que não restou 
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comprovada sua participação dolosa nos fatos imputados na denúncia. De fato, 

diante do conjunto probatório produzido, não restou comprovada a efetiva 

participação do acusado nos crimes imputados. Sendo assim, penso que a hipótese 

é de absolvição, com fulcro no art. 386, V do CPP. 

 
9.23- As alegações dos acusados RONALDO ALEXANDRE FONSECA e 
CESAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA. 
 

 Às fls. 10926/11039, a defesa dos acusados RONALDO 

ALEXANDRE FONSECA e CESAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA ofertou 

alegações finais aduzindo, preliminarmente, a ilicitude da interceptação telefônica, 

a inépcia da denúncia, a incompetência do Juízo, a violação ao princípio do 

promotor natural e o cerceamento de defesa. No mérito, negam-se as imputações, 

pleiteando-se a absolvição. 

 

 Quanto às alegações de inépcia da denúncia e cerceamento de 

defesa, a apreciação já foi feita. 

 

 Quanto à invalidade da interceptação telefônica, as devidas 

considerações já foram tecidas, valendo apenas acrescentar que a demonstração 

da imprescindibilidade da interceptação telefônica decorre das próprias 

peculiaridades deste caso concreto. Em suma, imputa-se nestes autos que acertos 

entre empresários burlavam o caráter competitivo de licitações, inclusive, mediante 

cooptação de servidores públicos. Ora, os agentes que se dão a tais práticas têm 

perfil intelectual elevado e prescindem sequer da presença física dos comparsas 

para levar a efeito seus comportamentos delitivos no contexto do que aqui se 
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denominou de “crimes de escritório” ou de ambientes de acesso restrito. Por outro 

lado, descabe à defesa ensinar o ofício investigatório à Polícia Federal ou mesmo 

tentar ditar, sob pena de nulidade, a ordem de diligências que devem preceder o 

monitoramento telefônico. Portanto, rechaço a impugnação. 

 

 Quanto à incompetência do Juízo, trata-se de matéria 

reiteradamente suscitada e fundamentadamente decidida pelo Juízo nos presentes 

autos. Este Juízo é inegavelmente competente para apreciar os fatos descobertos 

por meio da investigação levada a efeito no bojo da Operação Roupa Suja por 

prevenção, conexão probatória e evidente especialidade da competência da Justiça 

Federal que, aliás, se contrapõe ao caráter residual da competência da Justiça 

Estadual. Logo, a impugnação não merece guarida. 

 

 Quanto ao princípio do promotor natural, não há consagração 

expressa do mesmo na vigente Constituição da República. Além disso, a defesa 

não aponta qualquer prejuízo concreto suportado pelos acusados em decorrência 

da suposta inobservância do aludido “mandamento”. Logo, rechaço o argumento. 

 

 No mérito, alega-se, inicialmente, a ocorrência de conflito aparente 

de normas a ensejar a incidência do princípio da consunção. Não vejo desta forma, 

haja vista que, como já exposto, os tipos penais descritos nos artigos 90 e 96, I da 

Lei 8666/93 guardam nítidas diferenças de redação e finalidade proibitiva, o que 

afasta a alegação de possível bis in idem. 
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 Quanto ao acusado RONALDO ALEXANDRE, aponta-se que não 

foram descritos quaisquer elementos probatórios que pudessem induzir à sua 

participação, alegando-se também que o réu encontrava-se no exterior à época do 

acordo ilícito. Na forma dos argumentos expostos na fundamentação, concordo 

com a defesa e, por isso, absolvi o réu RONALDO ALEXANDRE das imputações 

contra ele encetadas, nos termos do art. 386, V do CPP. 

 

9.24- As alegações do acusado WILSON CARVALHO. 

 

 Às fls. 11344/11354, a defesa do acusado WILSON CARVALHO 

ofertou alegações finais aduzindo a ausência de responsabilidade penal ante a 

insuficiência de provas acusatórias. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da 

participação de menor importância deste acusado e a fixação de pena mínima. 

Penso que os argumentos e provas expostos ao longo da fundamentação desta 

sentença afastam a razoabilidade das alegações defensivas. Destarte, ratifico a 

conclusão pela condenação deste acusado. 

 
10- Quanto à culpabilidade. 

 

      Por tudo que foi exposto pela prova dos autos, verifica-se que os 

réus envolvidos nas fraudes licitatórias abordadas são especialistas em falcatruas, 

valendo-se da condição de empresários para mascarar a sem-vergonhice e a 

safadeza1 com que passam por cima do interesse público sempre que este se 

                                                 
1 Vileza, dito do que é desavergonhado, descarado, cínico, impudente ou imoral. Cf. FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3ª edição. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.1797.  
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interpõe em seu caminho rumo a dinheiro fácil e sujo. A este respeito, a doutrina 

tem chamado a atenção sobre a necessidade de desconstruir a imagem 

ilusoriamente inofensiva cultivada por criminosos que se utilizam do status de 

homens de negócios para a prática contumaz de crimes de singular gravidade. 

Neste sentido, é a preleção de BAJO e BACIGALUPO, verbis:  

 
“(...) constituye lugar común de toda teoria de sociología criminal la 
necesidad de acabar con la imagen benévola que se ha creado en 
relación con esta actividad delictiva. Es necesario acabar con el 
respecto y la admiración al delincuente de cuello blanco, pasando de 
ser un ‘honorable ladrón’ que comete ‘delitos de caballeros’ para pasar 
a ocupar el papel que le corresponde.” 1 

 

 

 Há que se reconhecer também que os réus deste processo 

possuem perfil que lhes é (ou, ao menos, deveria ser) bastante favorável, eis que 

gozam de excelente estrutura educacional, familiar e, sobretudo, econômica. Assim 

sendo, os denunciados não teriam qualquer motivo para seguir a vida do crime a 

não ser por sua desmedida ambição. A conclusão inarredável é no sentido de que 

o que levou tais pessoas à prática delitiva foi o seu peculiar e insaciável desejo de 

se apoderar crescentemente dos já parcos recursos econômicos destinados à 

saúde pública. Sobre o tema, é pertinente o dizer da doutrina especializada sobre 

a importância da adequada e proporcional responsabilização da criminalidade 

marcada pela racionalidade econômica, verbis:  

 

“(...) a análise econômica do Direito Penal sustenta que os que 
cometem delitos são sujeitos racionais, os quais, em sua atuação 

                                                 
1 Cf. BAJO, Miguel e BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Econômico. Madrid: Centro de Estúdios 
Ramón Areces, 2001, p. 56. 
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delitiva, também obedecem a considerações de eficiência, isso é, 
calculam os custos e as vantagens que cada ação lhes proporciona. 
Isso determina que, com as informações de que o sujeito dispõe, se 
uma das alternativas de comportamento mostra-se menos vantajosa 
por força das circunstâncias, a probabilidade de que ele opte por ela 
diminui. Ou seja, um sujeito cometerá um fato delitivo se, e somente 
se, a sanção esperada for inferior às vantagens privadas esperadas 
com a realização do ato.” 1 

 

 E o mesmo autor arremata:  

 
“(...) é certo que a disposição para o cumprimento das normas não 
opera quando a infração destas normas se faz especialmente atrativa; 
e que essa disposição diminui quando se percebe que aquele que as 
infringe não é sancionado.” 2 

 

 É sempre bom lembrar que as nocivas consequências dos crimes 

investigados nestes autos são mais sensíveis aos milhares de cidadãos brasileiros 

miseráveis e num momento político em que, inusitadamente, vem sendo sinalizada 

a ressurreição de mais um tributo (CPMF) destinado, em tese, a diminuir o infinito 

déficit da saúde pública no Brasil. 

 

 Paralelamente, abundam nos autos elementos indicadores de que 

os réus nutrem profundo desprezo pela lei penal e pela Justiça como um todo. 

Aliás, os réus condenados parecem confiar piamente na impunidade tamanhas a 

ousadia, veemência e constância de seu comportamento criminoso, fato que faz vir 

                                                 
1 SILVA-SÁNCHEZ, Jesus Maria. Eficiência e direito penal. Trad. Maurício Antonio Ribeiro Lopes. São 
Paulo: Manole, 2004, p. 26. 
2 Cf. SILVA-SÁNCHEZ, Jesus Maria. Eficiência e direito penal. Trad. Maurício Antonio Ribeiro Lopes. 
São Paulo: Manole, 2004, p. 26. 
 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 175

à memória o dizer que marcou os anais da criminologia norte-americana no que 

toca a mentalidade que margeia a delinquência do colarinho branco, verbis:  

 
“(...) a lei é como uma teia de aranha; é feita para mosquitos e outros 
tipos de insetos pequenos, podemos dizer assim, mas permite um 
abelhão rompê-la (...) Sempre que as tecnicalidades da lei colocaram-
se no meu caminho, fui capaz de eliminá-las com muita facilidade.” 1  

 
 
 Felizmente e já há algum tempo, a sociedade brasileira caminha 

em sentido inverso, o que exige de agentes privados e públicos comportamento 

que se afaste do furor lucrativo demonstrado e que se aproxime de fundamentos 

essenciais ao Estado Democrático de Direito, como honestidade e boa-fé. Sobre 

este aspecto, pelo encaixe perfeito para com os fatos investigados nestes autos, é 

merecedora de transcrição a lição de Luiz Régis PRADO2: 

 
 “A origem do vocábulo “corrupção” encontra-se ligada à idéia de 
degradação, deterioração, menosprezo, seja natural, seja valorativo. 
Neste último aspecto, costuma estar relacionada ao menosprezo a 
integridade moral ou a dignidade da pessoa  humana (v.g. corrupção 
de menores). Na órbita da função pública, “corrupto” é o agente que 
faz uso de sua função para atender finalidade distinta do interesse 
público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal. Também 
aqui, portanto, o funcionário corrupto “degrada” ou “deteriora” a 
autoridade de que foi investido, em proveito próprio (...) A venalidade 
é um mal que circunda a Administração Pública desde a Antiguidade, 
fruto da avidez, do apego ao poder, do protecionismo dos 
apaniguados, das sinecuras e do afrouxamento dos deveres cívicos por 
parte daqueles que detêm parcela do poder estatal, estimulados pelos 
corruptores que enfocam o Estado como mero instrumento colocado a 
serviço de seus interesses pessoais.” Grifou-se. 

 
                                                 
1 Frase dita por um milionário do ramo petrolífero no Texas absolvido da acusação de espionagem 
após pagar um milhão de dólares a seus advogados. Cf. COLEMAN, James William. A elite do crime: 
para entender o crime do colarinho branco. 5a edição. São Paulo: Manole, 2005, p. 287. 
2 Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte especial. Vol. 4. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 371/372. 
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 Paralelamente, a censurável concepção de que o Estado é um 

mero instrumento de satisfação do egoísmo lucrativo individual vem ao encontro 

do resultado de uma pesquisa recentemente divulgada1 que denota que seis, de 

cada dez brasileiros, compartilham a sensação de que os índices de corrupção 

aumentaram nos últimos anos. O mesmo estudo relata também que, para mais da 

metade dos entrevistados, as ações do Poder Público têm sido ineficazes no 

combate à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Diante deste quadro, 

entendo que a adequada e proporcional resposta penal do Poder Judiciário aos 

comportamentos delitivos revelados pela prova destes autos é medida não só 

necessária, mas, acima de tudo, legítima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Os dados citados e outros mais estão expostos no estudo intitulado “Barômetro Global da 
Corrupção”, divulgado pela ONG Transparência Internacional. Fonte: sítio da ONG Contas Abertas, 
disponível no link: http://contasabertas.uol.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=355. 
Acesso em 25.12.2010. 
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11- Dispositivo. 
 
 
 

“Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males (...)” 
1 Timóteo, cap. 6, vs. 10. 

 
 
 
 Isto posto, com base na motivação declinada, afasto os óbices 

preliminares suscitados e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia. Assim sendo, 

passo a especificar as conclusões em relação às imputações encetadas pelo 

Ministério Público Federal. 

 

 Ante a ausência de provas consistentes de participação dolosa nos 

delitos descritos na denúncia, ABSOLVO os réus RONALDO ALEXANDRE 

FONSECA, RAPHAEL CORTES FREITAS COUTINHO, RAFAEL CARVALHO, 

RAIMUNDO CUNHA LEONARDO, MÁRIO LUIZ VIANA TIRADENTES, JULIO CEZAR 

CANOVA e JOSÉ PEREIRA VILLELA, com fulcro no art. 386, V do CPP.  

 

 Ante a ausência de provas consistentes da adesão estável dos 

acusados WILSON CARVALHO, LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA, CESAR AUGUSTO 

ALEXANDRE FONSECA e JOSE AUGUSTO ALVES LUCAS à associação criminosa, 

ABSOLVO estes acusados quanto à imputação do crime de quadrilha (art. 288 do 

CP), com fulcro no art. 386, V do CPP.  

 

 Ante a ausência de provas consistentes acerca de sua atuação 

dolosa, ABSOLVO os acusados MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO, 
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ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA, ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT 

PIRES, GILBERTO DA SILVEIRA CORREA, JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO, 

GERALDO DA COSTA BRITO, CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA, LUIZ DE MELLO 

MAIA FILHO e LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO quanto à imputação de 

prática dos delitos previstos nos arts. 92 e 96 da Lei 8.666/93, com fulcro no art. 

386, V do CPP. 

 

 Ante a ausência de provas consistentes acerca de sua atuação 

dolosa, ABSOLVO o acusado ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED quanto à 

imputação de prática dos crimes previstos no art. 92 da Lei 8.666/93 e nos arts. 

319 e 288, ambos do CP. 

 
 Com base nas provas e argumentos expostos na fundamentação 

desta sentença, CONDENO: 

 

1- os acusados FRANCISCO SAMPAIO, FLÁVIO GARCIA, PREMANANDAM 

MODAPOHALA e DARCI ACCORSI pela prática do crime de quadrilha (art. 288 do 

CP) tendo em vista que se associaram, de forma estável, visando à prática de 

delitos ligados a fraudes em licitações para compra de medicamentos e insumos na 

área de saúde pública1; 

 

2- os acusados MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO, ANTÔNIO AUGUSTO 

MENEZES TEIXEIRA, ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES, GILBERTO 

DA SILVEIRA CORREA, JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO, GERALDO DA COSTA 

                                                 
1 Cf. capítulo 7.1. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 179

BRITO, CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA, LUIZ DE MELLO MAIA FILHO e 

LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO pela prática do crime de quadrilha (art. 288 

do CP) tendo em vista que se associaram, de forma estável, visando à prática de 

delitos ligados a fraudes em licitações do setor de lavanderia em hospitais 

públicos1; 

 

3- o acusado WILSON CARVALHO pela prática do crime de corrupção passiva (art. 

317, caput do CP), no qual incidiu por duas vezes2; 

 

4- o acusado LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA pela prática do crime de corrupção 

passiva (art. 317, parágrafo primeiro do CP)3; 

 

5- o acusado FRANCISCO SAMPAIO pela prática dos crimes descritos no art. 333, 

parágrafo único do CP (por três vezes)4, no art. 90 da Lei 8.666/93 (por oito 

vezes)5 e no art. 96, I da Lei 8.666/936; 

 

6- o acusado FLÁVIO GARCIA pela prática dos crimes descritos no art. 333, 

parágrafo único do CP (por três vezes)7, no art. 90 da Lei 8.666/93 (por sete 

vezes)8 e no art. 96, I da Lei 8.666/939; 

                                                 
1 Cf. capítulo 8.4. 
2 Cf. capítulo 6. 
3 Cf. capítulo 7. 
4 Cf. capítulos 6, 6.1 e 6.3. 
5 Cf. capítulos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4 e 7.1. 
6 Cf. capítulo 5.2. 
7 Cf. capítulos 6, 6.1 e 6.3. 
8 Cf. capítulos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3 e 6.4. 
9 Cf. capítulo 5.2. 
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7- o acusado PREMANANDAM MODAPOHALA pela prática do crime descrito no art. 

90 da Lei 8.666/93 (por seis vezes)1; 

 

8- o acusado CÉSAR AUGUSTO pela prática dos crimes descritos no art. 90 da Lei 

8.666/93 e no art. 96, I do mesmo diploma legal2; 

 

9- o acusado JOSÉ AUGUSTO pela prática dos crimes descritos no art. 90 da Lei 

8.666/93 e no art. 96, I do mesmo diploma legal3; 

 

10- o acusado DARCI ACCORSI pela prática do crime descrito no art. 317, 

parágrafo primeiro do CP (por duas vezes)4; 

 

11- o acusado MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO pela prática dos crimes 

descritos no art. 90, I da Lei 8.666/93 (por três vezes)5 e no art. 333, parágrafo 

único do CP6; 

 

12- o acusado ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA pela prática dos crimes 

descritos no art. 90, I da Lei 8.666/93 (por três vezes)7 e no art. 333, parágrafo 

único do CP8; 

                                                 
1 Cf. capítulo 5.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.4 e 7.1. 
2 Cf. capítulo 5.2. 
3 Cf. capítulo 5.2. 
4 Cf. capítulos 6 e 6.1. 
5 Cf. capítulos 8.1, 8.2 e 8.3. 
6 Cf. capítulo 8.4.  
7 Cf. capítulos 8.1, 8.2 e 8.3. 
8 Cf. capítulo 8.4.  
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13- o acusado ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES pela prática dos 

crimes descritos no art. 90, I da Lei 8.666/93 (por três vezes)1 e no art. 333, 

parágrafo único do CP2; 

 

14- o acusado GILBERTO DA SILVEIRA CORREA pela prática dos crimes descritos 

no art. 90, I da Lei 8.666/93 (por três vezes)3 e no art. 333, parágrafo único do 

CP4; 

 

15- o acusado JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO pela prática dos crimes descritos no 

art. 90, I da Lei 8.666/93 (por três vezes)5 e no art. 333, parágrafo único do CP6; 

 

16- o acusado GERALDO DA COSTA BRITO pela prática dos crimes descritos no 

art. 90, I da Lei 8.666/93 (por duas vezes)7 e no art. 333, parágrafo único do CP8; 

CP8; 

 

17- o acusado CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA pela prática dos crimes descritos 

no art. 90, I da Lei 8.666/93 (por duas vezes)9 e no art. 333, parágrafo único do 

CP10; 

 

                                                 
1 Cf. capítulos 8.1, 8.2 e 8.3. 
2 Cf. capítulo 8.4. 
3 Cf. capítulos 8.2 e 8.4. 
4 Cf. capítulo 8.4. 
5 Cf. capítulos 8.1, 8.2 e 8.3. 
6 Cf. capítulo 8.4. 
7 Cf. capítulos 8.2 e 8.3. 
8 Cf. capítulo 8.4. 
9 Cf. capítulos 8.2 e 8.3. 
10 Cf. capítulo 8.4. 
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18- o acusado LUIZ DE MELLO MAIA FILHO pela prática dos crimes descritos no 

art. 90, I da Lei 8.666/931 e no art. 333, parágrafo único do CP2; 

 

19- o acusado LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO pela prática dos crimes 

descritos no art. 90, I da Lei 8.666/933 e no art. 333, parágrafo único do CP4;   

 

20- o acusado ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED pela prática do crime descrito 

no art. 317, parágrafo primeiro do CP5. 

 

 Passo então à individualização das penas. 

 
11.1- Quanto ao réu FRANCISCO SAMPAIO VIEIRA DE FARIA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, da 

análise das consequências do comportamento empreendido, percebo que o réu 

contribuiu de forma relevante para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva, particularmente, a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

                                                 
1 Cf. capítulo 8.3. 
2 Cf. capítulo 8.4. 
3 Cf. capítulo 8.3. 
4 Cf. capítulo 8.4. 
5 Cf. capítulo 8.4. 
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 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de instrução 

escolar (engenheiro químico), estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. 

Assim sendo, em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática 

delitiva a não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de 

miseráveis que prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, 

elevo a pena para três anos e três meses de detenção. 

 

 Por outro lado, há que se reconhecer que o réu confessou diversas 

práticas delitivas suas e de outros acusados, o que veio a corroborar elementos 

probatórios colhidos, muito embora sem trazer dados novos desconhecidos pelos 

órgãos de investigação penal (Polícia Federal e Ministério Público Federal). Sendo 

assim, por aplicação do disposto no art. 65, III, ´d´ do CP, reduzo a pena para 

três anos de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

oito vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal. Tais razões me levam a crer na 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em ½ e a fixo em quatro anos e seis meses de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                      Quanto ao crime previsto no art. 96, I da Lei 8.666/93. 

 

 Reitero aqui as considerações acerca da primariedade do réu, mas 

também o faço em relação à gravidade da ofensa ao bem jurídico perpetrada in 

casu, razão pela qual, em respeito ao art. 59 do CP, fixo a pena-base em três anos 

e seis meses de detenção. 

  

 Com base nos fundamentos já expostos, incidem, com igual 

intensidade, a circunstância agravante e a circunstância atenuante (conduta 

vinculada a motivo torpe e confissão, respectivamente), razão pela qual mantenho 

a pena no mesmo patamar. 

  

 Ante a incerteza sobre a vantagem econômica auferida pelo réu 

com a prática deste delito, com base no princípio do favor rei, fixo a multa no 

patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi fraudada mediante 

combinação de superfaturamento. Deverá a quantia ser atualizada, 

monetariamente, à época da execução e revertida em prol do ente da federação 

licitante, nos termos do art. 99, par. 2o da Lei de Licitações. 
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                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu, mas chamo a atenção para a estável sordidez e ousadia com 

que o mesmo manteve verdadeiro relacionamento negocial com agentes estatais, 

estimulando a desonestidade e a venalidade no seio da Administração Pública. Por 

tais razões, fixo a pena base em quatro anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa, estes no valor unitário de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incidem, com igual 

intensidade, a circunstância agravante e a circunstância atenuante (conduta 

vinculada a motivo torpe e confissão, respectivamente), razão pela qual mantenho 

a pena no mesmo patamar. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3, fixando-a em cinco anos e quatro meses de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

 Levo em conta, por fim, que o réu valeu-se do mesmo modus 

operandi para travar as citadas relações escusas com funcionários públicos, o que 

ocorreu por, pelo menos, três vezes, razão pela qual entendo que houve 

continuidade delitiva (art. 71 do CP). Assim sendo, elevo a pena em ¼ e a fixo em 

seis anos e oito meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. 
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                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incidem, com igual 

intensidade, a circunstância agravante e a circunstância atenuante (conduta 

vinculada a motivo torpe e confissão, respectivamente), razão pela qual mantenho 

a pena no mesmo patamar. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de oito anos de detenção; 

oito anos e oito meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no 

valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do art. 99 da 

Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros 

moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 
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 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.2- Quanto ao réu FLÁVIO GARCIA DA SILVA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu de forma relevante para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de instrução 

escolar, estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua 

condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser 

pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

sete vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/3 e a fixo em quatro anos e quatro meses de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                      Quanto ao crime previsto no art. 96, I da Lei 8.666/93. 

 

 Reitero aqui as considerações acerca da primariedade do réu, mas 

também o faço em relação à gravidade da ofensa ao bem jurídico perpetrada in 

casu, razão pela qual, em respeito ao art. 59 do CP, fixo a pena-base em três anos 

e seis meses de detenção. 

  

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para quatro anos de detenção. 

  

 Ante a incerteza sobre a vantagem econômica auferida pelo réu 

com a prática deste delito, com base no princípio do favor rei, fixo a multa no 

patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi fraudada mediante 

combinação de superfaturamento. Deverá a quantia ser atualizada, 
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monetariamente, à época da execução e revertida em prol do ente da federação 

licitante, nos termos do art. 99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu, mas chamo a atenção para a estável sordidez e ousadia com 

que o mesmo manteve verdadeiro relacionamento negocial com agentes estatais, 

estimulando a desonestidade e a venalidade no seio da Administração Pública. Por 

tais razões, fixo a pena base em quatro anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa, cada qual no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu1.  

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), pelo que elevo a pena 

para quatro anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em seis anos de reclusão e duzentos e sessenta e seis 

dias-multa. 

                                                 
1 Registre-se que o acusado era subordinado ao acusado FRANCISCO SAMPAIO na hierarquia da 
empresa BRASVIT. 
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 Levo em conta, por fim, que o réu valeu-se do mesmo modus 

operandi para travar as citadas relações escusas com funcionários públicos por, 

pelo menos, três vezes, razão pela qual entendo que houve continuidade delitiva 

(art. 71 do CP). Assim sendo, elevo a pena em ¼ e a fixo em sete anos e seis 

meses de reclusão e trezentos e trinta e dois dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o 

denunciado participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e 

estruturação, sendo esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder 

econômico e lesão contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o 

alto grau de ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois 

anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de oito anos e quatro 

meses de detenção; dez anos de reclusão e trezentos e trinta e dois dias-
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multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do 

art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de 

outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.3- Quanto ao réu PREMANANDAM MODAPOHALA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu de forma relevante para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. 

Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
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praticado, qual seja o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de excelente 

nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu não tinha qualquer 

justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o fazia desprezar a 

penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos e prestações 

estatais. Por tais razões, elevo a pena para três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

seis vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/4 e a fixo em quatro anos e vinte e dois dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

                                                                                                                                                     

humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                     Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por abuso do poder econômico e pela lesão contumaz de 

relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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 Com base nos fundamentos expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de quatro anos e vinte e 

dois dias de detenção; dois anos e seis meses de reclusão, além da multa 

aplicada nos moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva 

ante a não incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 3º do CP, fixo para início do cumprimento 

da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.4- Quanto ao réu CESAR AUGUSTO ALEXANDRE FONSECA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. Assim sendo, ante 
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a ausência de outros elementos que justifiquem conclusão diferente, fixo a pena-

base no mínimo legal, isto é, em dois anos de detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de instrução 

escolar, estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua 

condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser 

pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que 

prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, elevo a pena para 

dois anos e três meses de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 

“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada. Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá a 

quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo o 

valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 99, 

par. 2o da Lei de Licitações. 

 

Quanto ao crime previsto no art. 96, I da Lei 8.666/93. 

 

 Em respeito ao art. 59 do CP, reitero aqui as considerações acerca 

da primariedade do réu e fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em  três 

anos de detenção. 

  

 Com base nos fundamentos já expostos, incide circunstância 

agravante (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo a pena para 

três anos e seis meses de detenção. 

  

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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 Ante a incerteza sobre a vantagem econômica auferida pelo réu 

com a prática deste delito, com base no princípio do favor rei, fixo a multa no 

patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi fraudada mediante 

combinação de superfaturamento. Deverá a quantia ser atualizada, 

monetariamente, à época da execução e revertida em prol do ente da federação 

licitante, nos termos do art. 99, par. 2o da Lei de Licitações. 

           

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de cinco anos e nove meses 

de detenção;  além da multa aplicada nos moldes do art. 99 da Lei 

8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros 

moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´b´c/c § 2º, ´b´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime semiaberto. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  
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11.5- Quanto ao réu JOSE AUGUSTO ALVES LUCAS. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. Assim sendo, ante 

a ausência de outros elementos que justifiquem conclusão diferente, fixo a pena-

base no mínimo legal, isto é, em dois anos de detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de instrução 

escolar, estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua 

condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser 

pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que 

prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, elevo a pena para 

dois anos e três meses de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

  

 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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                      Quanto ao crime previsto no art. 96, I da Lei 8.666/93. 

 

 Em respeito ao art. 59 do CP, reitero aqui as considerações acerca 

da primariedade do réu e fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em  três 

anos de detenção. 

  

 Com base nos fundamentos já expostos, incide circunstância 

agravante (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo a pena para 

três anos e seis meses de detenção. 

  

 Ante a incerteza sobre a vantagem econômica auferida pelo réu 

com a prática deste delito, com base no princípio do favor rei, fixo a multa no 

patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi fraudada mediante 

combinação de superfaturamento. Deverá a quantia ser atualizada, 

monetariamente, à época da execução e revertida em prol do ente da federação 

licitante, nos termos do art. 99, par. 2o da Lei de Licitações. 

           

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de cinco anos e nove meses 

de detenção;  além da multa aplicada nos moldes do art. 99 da Lei 

8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros 

moduladores legais.  
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 Com base no art. 33, § 1º, ´b´c/c § 2º, ´b´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime semiaberto. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.6- Quanto ao réu DARCI ACCORSI. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 317, p. primeiro do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, tenho o réu como 

primário, ante a ausência de informação nos autos sobre a existência de 

condenação penal transitada em julgado em seu desfavor. Entrementes, é notável 

a estável sordidez e ousadia com que, na condição de funcionário público (art. 327 

do CP) e importante dirigente de entidade estatal, o réu manteve verdadeiro 

relacionamento negocial com empresários licitantes. Assim sendo, com seu 

comportamento delitivo, o réu DARCI ACCORSI deu péssimo exemplo a 

subordinados, tendo contribuído, significativamente, para a divulgação junto à 

sociedade da imagem da desonestidade e venalidade no seio da Administração 

Pública. Por tais razões, fixo a pena base em quatro anos de reclusão e cento e 

cinquenta dias-multa, estes no valor unitário de dois salários mínimos vigentes à 

época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.  
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 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de instrução 

escolar (professor universitário), estrutura familiar e excelente nível sócio-

econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa 

para a prática delitiva a não ser pela ambição que o fazia desprezar seu 

compromisso com o interesse público e a penúria de milhares de miseráveis que 

prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, elevo a pena para 

quatro anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional em decorrência do pagamento de indevida vantagem, aplico a causa de 

aumento prevista no art. 317, p. primeiro do CP e elevo a pena em 1/3, fixando-a 

em seis anos de reclusão e duzentos e sessenta e seis dias-multa 

 

 Levo em conta, por fim, que o réu valeu-se do mesmo modus 

operandi para travar as citadas relações escusas com empresários licitantes, o que 

ocorreu por, pelo menos, duas vezes, razão pela qual entendo que houve 

continuidade delitiva (art. 71 do CP). Assim sendo, elevo a pena em 1/6 e a fixo 

em sete anos de reclusão e trezentos e dez dias-multa. 

 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de nove anos e seis meses 

de reclusão e trezentos e dez dias-multa, no valor unitário já fixado. 

Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 
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 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

 Considerando a pena aplicada e a prática do fato com evidente 

violação de dever para com a Administração Pública, penso que o réu DARCI 

ACCORSI mostrou-se indigno da confiança outorgada sobre seus ombros pelo 

Poder Público, razão pela qual DECRETO a perda do cargo público ocupado pelo 

acusado, nos termos do art. 92, I e II do CP. Após, o trânsito em julgado, oficie-se 

à autoridade competente para ciência e cumprimento, que deverá ser informado a 

este Juízo no prazo de 10 dias. 

 

11.7- Quanto ao réu WILSON CARVALHO. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 317, caput do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, tenho o réu como 

primário, ante a ausência de informação nos autos sobre a existência de 

condenação penal transitada em julgado em seu desfavor. Entrementes, é notável 

a estável sordidez e ousadia com que, na condição de funcionário público (art. 327 

do CP) subordinado ao então principal dirigente de importante entidade estatal, o 

réu manteve verdadeiro relacionamento negocial com empresários licitantes. Assim 

sendo, com seu comportamento delitivo, o réu WILSON CARVALHO contribuiu, 

significativamente, para a divulgação junto à sociedade da imagem da 

desonestidade e venalidade no seio da Administração Pública. Por tais razões, fixo 
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a pena base em quatro anos de reclusão e cento e cinquenta dias-multa, estes no 

valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a 

situação econômica do réu.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e razoável nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fez desprezar seu compromisso com o interesse público e a penúria de milhares de 

miseráveis que prescindem dos recursos e prestações estatais. Por tais razões, 

elevo a pena para quatro anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

 Levo em conta, por fim, que o réu valeu-se do mesmo modus 

operandi para travar as citadas relações escusas com empresários licitantes, o que 

ocorreu por, pelo menos, duas vezes, razão pela qual entendo que houve 

continuidade delitiva (art. 71 do CP). Assim sendo, elevo a pena em 1/6 e a fixo 

em cinco anos e três meses de reclusão e duzentos e trinta e três dias-

multa. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros moduladores 

legais. 

 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 208

 Com base no art. 33, § 1º, ´b´c/c § 2º, ´b´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime semiaberto. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

 Considerando a pena aplicada e a prática do fato com evidente 

violação de dever para com a Administração Pública, penso que o réu WILSON 

CARVALHO mostrou-se indigno da confiança outorgada sobre seus ombros pelo 

Poder Público, razão pela qual DECRETO a perda do cargo público ocupado pelo 

acusado, nos termos do art. 92, I e II do CP. Após, o trânsito em julgado, oficie-se 

à autoridade competente para ciência e cumprimento, que deverá ser informado a 

este Juízo no prazo de 10 dias. 

 

11.8- Quanto ao réu LUIZ CÉSAR ALBERNAZ AYROSA. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 317, parágrafo primeiro 

do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, tenho o réu como 

primário, ante a ausência de informação nos autos sobre a existência de 

condenação penal transitada em julgado em seu desfavor. Em que pesem os 

indícios de que o réu LUIZ AYROSA mantinha antiga ligação criminosa com 

ALTINEU COUTINHO e sua gangue, tal fato restou apenas sinalizado, não sendo 
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válida uma conclusão condenatória segura. Assim sendo, fixo a pena-base em seu 

mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-multa, estes no valor 

unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a 

situação econômica do réu.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de 

estabilidade no serviço público e razoável nível sócio-econômico. Assim sendo, em 

sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser 

pela ambição que o fez jogar no lixo vários anos de carreira ao desprezar seu 

compromisso com o interesse público. Por tais razões, elevo a pena para três 

anos de reclusão e cento e cinquenta dias-multa. Torno esta a pena 

definitiva ante a não incidência de outros moduladores legais. 

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´c´c/c § 2º, ´c´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime aberto. 

 

 Ante a presença dos requisitos legais objetivos e subjetivos, defiro 

ao réu o direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito (cf. art. 44 e parágrafo segundo do CP), sendo elas: uma 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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pena de prestação de serviço à comunidade com duração idêntica à privação de 

liberdade fixada, com carga mínima de oito horas semanais, em entidade 

filantrópica a ser indicada pelo Juízo da execução e outra pena de interdição 

temporária do direito de ocupar de cargo, emprego ou função pública, seja por 

concurso ou por livre nomeação, durante o prazo de oito anos.  

 

 Considerando a pena aplicada e a prática de ato com evidente 

violação do dever para com a Administração Pública, tenho que o réu LUIZ 

AYROSA mostrou-se indigno da confiança outorgada pelo Poder Público sobre seus 

ombros, razão pela qual DECRETO a perda do cargo público ocupado pelo 

acusado, nos termos do art. 92, I e II do CP. Após, o trânsito em julgado, oficie-se 

à autoridade competente para ciência e imediato cumprimento, o que deverá ser 

informado a este Juízo no prazo de 10 dias. 

 

11.9- Quanto ao réu MARCELO CORTES FREITAS COUTINHO. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  
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 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

três vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/4 e a fixo em quatro anos e vinte e dois dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

 

 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de quatro anos e vinte e 

dois dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos 

dias-multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos 

moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não 

incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 
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 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.10- Quanto ao réu ANTÔNIO AUGUSTO MENEZES TEIXEIRA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

três vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/4 e a fixo em quatro anos e vinte e dois dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 
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 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de quatro anos e vinte e 

dois dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos 

dias-multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos 

moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não 

incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.11- Quanto ao réu ALTIVO AUGUSTO GOLD BITTENCOURT PIRES. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 
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penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

três vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/4 e a fixo em quatro anos e vinte e dois dias de detenção. 

 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de quatro anos e vinte e 

dois dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos 

dias-multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos 

moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não 

incidência de outros moduladores legais.  
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 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.12- Quanto ao réu GILBERTO DA SILVEIRA CORREA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos, o que eleva 

particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. Assim 

sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

duas vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/6 e a fixo em três anos, nove meses e quinze dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 
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 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o 

réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição 

que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos 

recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a 

pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de três anos, nove meses e 

quinze dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos 

dias-multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos 

moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não 

incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  
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11.13- Quanto ao réu JOSÉ OTÁVIO KUDSI MACEDO. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

três vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/4 e a fixo em quatro anos e vinte e dois dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 231

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 
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 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de quatro anos e vinte e 

dois dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos 

dias-multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos 

moldes do art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não 

incidência de outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.14- Quanto ao réu GERALDO DA COSTA BRITO. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 
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penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 

familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

duas vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/6 e a fixo em três anos, nove meses e quinze dias de detenção. 

 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 237

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de três anos, nove meses e 

15 dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-

multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do 

art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de 

outros moduladores legais.  
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 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.15- Quanto ao réu CELSO QUINTANILHA D´ÁVILLA. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de estrutura 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, em sua condição, o réu 

não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser pela ambição que o 

fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis que prescindem dos recursos 

e prestações estatais na área de saúde pública. Por tais razões, elevo a pena para 

três anos e três meses de detenção. 

 

 Na esteira do art. 68 do CP, levo em conta que o réu valeu-se das 

mesmas relações escusas com pseudo-concorrentes para praticar por, pelo menos, 

duas vezes, o delito em referência, adotando sempre a mesma maneira de 

execução, durante determinado lapso temporal, razões que me levam a crer na 

incidência do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pelo que elevo a 

pena em 1/6 e a fixo em três anos, nove meses e quinze dias de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 
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 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de três anos, nove meses e 

15 dias de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-

multa, no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do 

art. 99 da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de 

outros moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  
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11.16- Quanto ao réu LUIZ DE MELLO MAIA FILHO. 

 

                        Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Na esteira do art. 68, entendo que houve incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos e três meses de detenção. 

 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

 

 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de três anos e três meses 

de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-multa, 

no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do art. 99 

da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros 

moduladores legais.  
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 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.17- Quanto ao réu LEONARDO LUIS ROEDEL ASCENÇÃO. 

 

                         Quanto ao crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93. 

  

 Atento ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu é primário 

ante a ausência de informações nos autos em sentido contrário. No entanto, o réu 

contribuiu, de forma intensa, para a sangria dos cofres públicos em milhares de 

reais, o que eleva particularmente a gravidade da ofensa ao bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim sendo, elevo a pena-base e a fixo em três anos de 

detenção.  

 

 Na esteira do art. 68 do CP, entendo que houve incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

tais razões, elevo a pena para três anos e três meses de detenção. 

 

 Quanto à pena de multa prevista para o crime em questão, há que 

se observar, nos termos do art. 12 do CP, a regra especial prevista no art. 99 da 

Lei 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei 
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em 
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
Par. 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser 
inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5%(cinco por 
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa de 
licitação. 
Par. 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.” 

 
 
 A doutrina especializada na matéria1 tem chamado a atenção para 

a dificuldade de se conhecer, no bojo de um processo penal, o exato valor da 

vantagem auferida pelo agente. Quando muito, sabe-se o valor dos contratos 

licitados fraudados. Assim sendo, tendo em vista a incerteza referida acerca dos 

ganhos precisos do réu com o crime praticado, com base no princípio favor rei, fixo 

a multa no patamar mínimo de 2% do valor dos contratos cuja licitação foi 

fraudada.  

                                                 
1 Cf. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal das licitações: comentários aos arts. 89 a 99 da 
Lei.8666/93. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 72/74. 
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 Após o trânsito em julgado, por ocasião da execução penal, deverá 

a quantia ser definida e atualizada monetariamente por meio de liquidação, sendo 

o valor final revertido em prol do ente da federação licitante, nos termos do art. 

99, par. 2o da Lei de Licitações. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 333, p. único do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, novamente ressalto a 

primariedade do réu. Ante a ausência de motivo para agir diferentemente, fixo a 

pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-

multa, cada qual no valor de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, 

considerando a situação econômica do réu.  

 

 Nos termos já expressos, houve inegável incidência da 

circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com 

que o comportamento foi praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que 

o réu goza de estrutura familiar e excelente nível sócio-econômico. Assim sendo, 

em sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a 

não ser pela ambição que o fazia desprezar a penúria de milhares de miseráveis 

que prescindem dos recursos e prestações estatais na área de saúde pública. Por 

                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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tais razões, elevo a pena para três anos de reclusão e cento e cinquenta dias-

multa. 

 

 Tendo em vista que houve efetiva prática de ato com desvio 

funcional por agente estatal em decorrência do pagamento de indevida vantagem, 

aplico a causa de aumento prevista no art. 333, p. único do CP e elevo a pena em 

1/3 e, portanto, fixo a pena em quatro anos de reclusão e duzentos dias-multa. 

 

                       Quanto ao crime previsto no art. 288 do CP. 

 

 Em cumprimento ao art. 59 do CP, reitero o que já foi dito em 

relação à primariedade do réu. Entrementes, não restaram dúvidas de que o réu 

participava de entidade criminosa dotada de estabilidade e estruturação, sendo 

esta caracterizada por crimes envolvendo abuso do poder econômico e lesão 

contumaz de relevantes valores sociais. Assim sendo, ante o alto grau de ofensa 

ao bem jurídico penalmente tutelado, fixo a pena-base em dois anos de reclusão. 

 

 Com base nos fundamentos já expostos, incide a circunstância 

agravante já explicitada (conduta vinculada a motivo torpe), razão pela qual elevo 

a pena para dois anos e seis meses de reclusão. 

 

 Quanto ao total da pena e demais conclusões. 

 

 Ante a incidência do disposto no art. 69 do CP (concurso material), 

no cômputo das penas aplicadas, chega-se ao total de três anos e três meses 
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de detenção; seis anos e seis meses de reclusão e duzentos dias-multa, 

no valor unitário já fixado, além da multa aplicada nos moldes do art. 99 

da Lei 8.666/93. Torno esta a pena definitiva ante a não incidência de outros 

moduladores legais.  

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´a´c/c § 2º, ´a´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime fechado. 

 

 Denego ao réu o direito à substituição da pena privativa de 

liberdade aplicada, haja vista o não enquadramento nos arts. 44 e 60, parágrafo 

2º, ambos do CP.  

 

11.18- Quanto ao réu ALEXANDRE NEY DE OLIVEIRA RAED. 

 
                       Quanto ao crime previsto no art. 317, parágrafo primeiro 

do CP. 

 

 Considerando o disposto no art. 59 do CP, tenho o réu como 

primário, ante a ausência de informação nos autos sobre a existência de 

condenação penal transitada em julgado em seu desfavor. Assim sendo, não 

havendo motivo para agir diferentemente, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 

ou seja, em dois anos de reclusão e cem dias-multa, estes no valor unitário de 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação 

econômica do réu.  

 



 
 

Justiça Federal 
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

4a Vara Federal Criminal 
Autos nº 2005.51.01.515714-0 

 

 252

 Houve inegável incidência da circunstância agravante prevista no 

art. 61, II, ‘a’ do CP, dado o motivo torpe1 com que o comportamento foi 

praticado, qual seja, o intuito de lucro fácil e sujo, já que o réu goza de 

estabilidade no serviço público e razoável nível sócio-econômico. Assim sendo, em 

sua condição, o réu não tinha qualquer justificativa para a prática delitiva a não ser 

pela ambição que o fez jogar no lixo vários anos de carreira ao desprezar seu 

compromisso com o interesse público. Por tais razões, elevo a pena para três 

anos de reclusão e cento e cinquenta dias-multa. Torno esta a pena 

definitiva ante a não incidência de outros moduladores legais. 

 

 Com base no art. 33, § 1º, ´c´c/c § 2º, ´c´ do CP, fixo para início 

do cumprimento da pena privativa de liberdade o regime aberto. 

 

 Ante a presença dos requisitos legais objetivos e subjetivos, defiro 

ao réu o direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direito (cf. art. 44 e parágrafo segundo do CP), sendo elas: uma 

pena de prestação de serviço à comunidade com duração idêntica à privação de 

liberdade fixada, com carga mínima de oito horas semanais, em entidade 

filantrópica a ser indicada pelo Juízo da execução e outra pena de interdição 

temporária do direito de ocupar de cargo, emprego ou função pública, seja por 

concurso ou por livre nomeação, durante o prazo de oito anos.  
                                                 
1 A agravação da pena com base em motivação torpe deve se dar, segundo a doutrina, quando o 
agente atua impelido por evidente intuito repugnante aos olhos do cidadão de bem, isto é, quando 
a conduta criminosa for praticada por motivo que provoque a reação indignada de qualquer ser 
humano de bom senso. Neste sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 246/247. As provas referidas na fundamentação 
desta sentença não deixam dúvidas de que a busca incessante de lucro foi o combustível das 
práticas delitivas levadas a efeito.   
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 Considerando a pena aplicada e a prática de ato com evidente 

violação do dever para com a Administração Pública, tenho que o réu ALEXANDRE 

RAED mostrou-se indigno da confiança outorgada pelo Poder Público sobre seus 

ombros, razão pela qual DECRETO a perda do cargo público ocupado pelo 

acusado, nos termos do art. 92, I e II do CP. Após, o trânsito em julgado, oficie-se 

à autoridade competente para ciência e imediato cumprimento, o que deverá ser 

informado a este Juízo no prazo de 10 dias. 

 

12- Das demais disposições. 

 

 Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, 

excetuando-se os acusados assistidos pela Defensoria Pública em relação aos quais 

ora defiro o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. 

 

 Por não ter restado claramente comprovado que os bens 

submetidos à constrição por decisão deste Juízo (busca e apreensão, arresto e 

sequestro) serviram de instrumento para a prática ou constituem produtos dos 

crimes configurados, deixo de decretar a respectiva perda, nos termos do art. 91, 

II do CP. Ainda assim, tendo em vista que um dos efeitos da condenação penal é 

tornar certa a obrigação de reparar o dano (art. 91, I do CP) e considerando que 

os crimes foram praticados em prejuízo da Fazenda Pública em sentido lato, 

gerando locupletamento ilícito para os condenados, mantenho a constrição 

existente sobre os bens arrestados, sequestrados e apreendidos também com o 

fim de garantir o cumprimento das multas fixadas nesta sentença, por força, 

inclusive, do disposto no Decreto-Lei 3.240/08.05.1941. 
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 Defiro aos réus o direito de apelar em liberdade desta sentença, 

uma vez que, nesta condição, já respondem ao feito. No entanto, em cumprimento 

aos termos do art. 387, p. único do CPP, quanto à prisão preventiva decretada em 

face do acusado PREMANANDAM MODAPOHALA (fl. 7612), é de se dizer que este 

acusado fugiu após obter deste Juízo autorização para viagem ao exterior, 

encontrando-se atualmente em local desconhecido. Ante a notória intenção de 

escapar da aplicação da lei penal e o reiterado desrespeito às determinações deste 

Juízo, entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e mantenho o 

decreto prisional. 

 

 À Secretaria para realocar corretamente fl. 170 dos autos. 

 

 Constam nos autos alguns pedidos de autoria da empresa XIAMEN 

MCHEM LABORATORIES LTD. (ex.: fls. 8489/8494; 8554/8558) no sentido de que 

este Juízo obrigue o IQUEGO a depositar imediatamente o valor concernente à 

material entregue à referida instituição, o que foi deferido à fl. 8616 pelo MM. Juiz 

Federal, Dr. Marcelo Leonardo Tavares. Às fls. 8700/8701, o IQUEGO apresentou 

as razões (complementadas às fls. 11585/11587) para o não pagamento, 

afirmando, inclusive, a existência de investigações pendentes que impedem  

conclusões sobre a existência e quantificação da dívida apontada. 

 

 Melhor analisando o tema, penso que este Juízo Criminal não pode 

ser convertido em executor de dívidas, decidindo sobre sua efetiva existência e 

sobre o seu quantum. Cabe-lhe, quando muito, zelar pela conservação de bens 

arrestados por determinação judicial. Vale relembrar também que a via cível 
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estava e está à disposição da requerente para cobrança dos valores supostamente 

devidos, providência inclusive já tomada por outras empresas do gênero (cf. fl. 

8681). Sublinho, por fim, que o pedido em tela não parte de réus deste processo, 

mas, especificamente, de empresa que, embora referida nos autos, não integra o 

pólo passivo da relação processual.  

 
 Sendo assim, REVOGO as decisões anteriores a respeito e 

DETERMINO a expedição de ofício ao IQUEGO para que fique ciente de que 

eventuais pagamentos a serem feitos à empresa XIAMEN MCHEM LABORATORIES 

LTD. deverão ser depositados à disposição deste Juízo.  

 

 Na forma já exposta na fundamentação desta sentença, a fim de 

que seja definido o exato sentido das palavras e ideias lançadas, DETERMINO que 

o advogado subscritor da peça de fls. 9608/9867 seja intimado pessoalmente para, 

no prazo de três dias, esclarecer os três pontos destacados anteriormente. Em 

seguida, tão logo ultrapassado o prazo conferido, com ou sem resposta, dê-se 

vista ao MPF para manifestação em igual prazo. Após, venham conclusos.   

 

 Em atendimento ao pedido de fls. 11608, comunique-se ao órgão 

responsável a insubsistência da determinação de prisão em face do acusado 

peticionante. 

 

 AUTORIZO o Ministério Público Federal a utilizar o conteúdo do 

conjunto probatório que embasa esta ação penal para fins de responsabilização 

por improbidade administrativa na via adequada, bem como para que seja dada 

ciência do teor desta decisão às instituições municipais, estaduais e federais 
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responsáveis pela manutenção de cadastros de licitantes visando às providências 

que se entenderem cabíveis. 

 

 DETERMINO também que a Secretaria deste Juízo remeta cópia 

desta sentença à direção dos órgãos e entidades que tiveram licitações fraudadas 

(nos termos da fundamentação desta sentença), bem como à autoridade policial 

que presidiu o respectivo inquérito, Dr. Wellington Clay Porcino Silva. 

 

 Após o trânsito em julgado, a Secretaria deste Juízo deverá tomar 

as providências de praxe para início da execução penal, observando os 

provimentos e determinações da Corregedoria-Geral e do TRF da 2ª Região, 

devendo os nomes dos apenados serem incluídos no rol dos culpados. 

 

 P.R.I.C. 

 

                        Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2011. 

 

 

VLAMIR COSTA MAGALHÃES 
Juiz Federal 

4ª Vara Federal Criminal/RJ 
(Assinado eletronicamente) 


