
Na sessão  ordinária  do  dia  17/03/1583,  discutiu-se,  em regime  de  urgência,  o

Projeto de Lei 153/15, de autoria do Executivo, através da Mensagem 07/15, que dispõe sobre

o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do

Estado do Rio de Janeiro. 

A sequência de  mensagens abaixo revela  que a  ODEBRECHT (BRASKEM)

conseguiu, através do deputado estadual JORGE PICCIANI, com o auxílio de ROGÉRIO

LISBOA (atual Prefeito de Nova Iguaçu), dentre outros ainda não identificados, alterações no

projeto que beneficiariam a empresa.

Neste contexto, LUCIANO GUIDOLIN enviou e-mail, no dia 17 de março de

2015, para  BENEDICTO JÚNIOR  (e  cópia  para  MARCELO LYRA), com o  arquivo

contendo indicações sobre necessidade de alterar o PL 153/2015 que trata de isenção fiscal.

No mesmo dia BENEDICTO repassou a mensagem para PICCIANI.

O anexo do referido e-mail continha o seguinte texto: 

83http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/116d98647d77ddc6832

57ed6007f7711?OpenDocument&Highlight=0,PROJETO,DE,LEI,153%2F2015 
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“Projeto de Lei 153/2015 GOV RJ

1. Contexto

• Braskem tem relevante presença no Estado do Rio de Janeiro

através  das  suas  unidades  de  produção  de  eteno  e  das  resinas

plásticas polietileno e polipropileno;

• Braskem tem atuado fortemente na atração de investimentos

da  indústria  da  transformação  plástica  para  o  Estado  do  Rio  de

Janeiro,  com base  nos  incentivos  estabelecidos  na  Lei  5636/2010.

Nestes  últimos  4  anos  foram  instaladas  mais  de  uma  dúzia  de

empresas de transformação plástica no RJ com significativa criação

de emprego, renda e investimentos;

• Recentemente a Braskem confirmou seu interesse em investir

no RJ através da duplicação da sua unidade de produção em Duque

de Caxias (investimento bilionário) enquanto o contexto não permite

o avanço do novo polo do Comperj

• A  indústria  petroquímica  sofre  grandes  desafios  de

competitividade  no  Brasil  na  concorrência  com  produtores

internacionais,  competitividade  de  suas  matérias  primas  e

comportamento da economia brasileira reduzindo seus resultados e

níveis operacionais;

2. Projeto de Lei 153/2015 

• Substitui  a  Lei  5636/2010  mantendo  os  incentivos  fiscais

para vários setores industriais, inclusive o da transformação plástica,

em regiões do Estado previamente definidas;

• Altera  o  sistema  de  tributação  do  ICMS somente  de  dois

setores econômicos – aço e petroquímica – alterando a modalidade

do  ICMS  de  diferimento  para  isenção,  onerando  estes  setores  de

pagamentos adicionais de impostos (hoje creditados) na venda para

clientes incentivados;
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3. Impactos do Projeto de Lei 153/2015

• Muda a “regra do jogo” que embasou o esforço de atração

de  investimentos  para  o  RJ,  impondo  a  petroquímica  um  ônus

financeiro  no  atendimento  dos  clientes  atualmente  incentivados

inexistente nas regras atuais.

• Como  consequência,  “desincentiva”  a  atração  pela

petroquímica de novos investimentos em transformação plástica para

o RJ por se tornarem onerosos para a empresa;

• Cria uma vantagem para o produto importado internacional

(que não teria este ônus adicional), desestimulando os investimentos

em petroquímica no RJ e na indústria brasileira.  

4.  Alterações no Projeto de Lei 153/2015 com objetivo de manter

capacidade de  atração de  investimentos  e  fomento das  indústrias

petroquímicas e de transformação plástica no RJ

• Retirar / suprimir integralmente do Projeto de Lei 153/2015

o  Artigo  4o  seus  parágrafos  e  suas  indicações.  Alternativamente,

excluir a menção à petroquímica no referido parágrafo.

• Na autorização para Diferimento de ICMS na importação de

matérias  primas  (Artigo  3  o)  acrescer  a  expressão  “sem  similar

produzido  no  Estado”  como  forma  de  proteção  a  indústria

fluminense”. 

No  dia  seguinte,  ROGÉRIO  LISBOA apresentou  diversas  emendas  ao  projeto,

encampando integralmente as alterações indicadas pela ODEBRECHT:

MODIFICATIVA Nº 105

O inciso I, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“I  –  importação  de  máquinas,  equipamentos,  peças,  partes  e

acessórios  destinados ao seu ativo fixo, sem similar produzido no

Estado do Rio de Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.
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Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 106

O Inciso III, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“III – aquisição interestadual de máquinas, equipamentos,  peças,

partes e acessórios destinados ao seu ativo fixo, no que se refere ao

diferencial de alíquota, sem similar produzido no Estado do Rio de

Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 107

O art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Não se aplica o diferimento previsto no inciso V do caput do

artigo 3º,  às operações de aquisição interna de aço e seus produtos

destinados ao processo produtivo do estabelecimento enquadrado,

ficando concedido o benefício da isenção às referidas operações.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

MODIFICATIVA Nº 108

O inciso IV, do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:

“IV – importação de matéria-prima e outros insumos destinados ao

seu processo industrial, exceto material de embalagem,  sem similar

produzido no Estado do Rio de Janeiro.”

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.
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Deputados  ROGÉRIO  LISBOA,  Tânia  Rodrigues,  Chiquinho  da

Mangueira

SUPRESSIVA Nº 110

Suprima-se a expressão “latas e tampas de alumínio para bebidas” 

do § 2º do artigo 5º.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 18 de março de 2015.

Das 112 emendas propostas, todas aquelas indicadas pela ODEBRECHT foram

aprovadas e todas por iniciativa de Rogério Lisboa, como se pode observa comparando a

redação  original  do  PL 153/2015  e  a  redação  final  da  Lei  6.979/15  (com  as  mudanças

pretendidas pela ODEBRECHT):

PL 153/2015 Lei 6.979

Art. 3º Fica concedido aos estabelecimentos
de que trata o artigo 2º desta Lei diferimento
do  ICMS  nas  seguintes  operações:

I - importação de máquinas, equipamentos,
peças, partes e acessórios destinados ao seu
ativo fixo;

II  -  aquisição  interna  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo;

III  -  aquisição interestadual  de máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo,  no  que  se
refere  ao  diferencial  de  alíquota;

IV - importação de matéria-prima e outros
insumos  destinados  ao  seu  processo
industrial,  exceto  material  de  embalagem;

V  -  aquisição  interna  de  matéria-prima,
outros  insumos  e  material  de  embalagem

Art. 3º  Fica concedido aos estabelecimentos
de que trata o artigo 2º desta Lei diferimento
do  ICMS  nas  seguintes  operações:

I  -  importação de máquinas,  equipamentos,
peças, partes e acessórios destinados ao seu
ativo fixo,  sem similar produzido no Estado
do  Rio  de  Janeiro;

II  -  aquisição  interna  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados  ao  seu  ativo  fixo;

III  -  aquisição  interestadual  de  máquinas,
equipamentos,  peças,  partes  e  acessórios
destinados ao seu ativo fixo, no que se refere
ao  diferencial  de  alíquota, sem  similar
produzido  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro;

IV -  importação de matéria-prima e  outros
insumos  destinados  ao  seu  processo
industrial,  exceto  material  de  embalagem,
sem similar produzido no Estado do Rio de
Janeiro;
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destinados ao seu processo industrial, exceto
energia,  água  e  materiais  secundários,
observado o disposto no artigo 4º desta Lei.

§ 1º O imposto diferido na forma dos incisos
I  a  III  do  caput  deste  artigo  será  de
responsabilidade  do  adquirente  e  recolhido
no momento da alienação ou eventual saída
dos respectivos bens, tomando-se como base
de cálculo o valor da alienação, aplicando-
se  a  alíquota  normal  de  destino  da
mercadoria e não se aplicando o disposto no
artigo  39  do  Livro  I  do  Regulamento  do
ICMS (RICMS/00), aprovado pelo Decreto nº
27.427,  de  17  de  novembro  de  2000.

§ 2º O imposto diferido na forma dos incisos
IV  e  V  do  caput  deste  artigo  será  pago
englobadamente com as saídas dos produtos,
não se aplicando o disposto no artigo 39 do
Livro  I  do  RICMS/00.

§ 3º O diferimento na forma dos incisos I e
IV  do  caput  deste  artigo  só  se  aplica  às
mercadorias  importadas  e  desembaraçadas
pelos  portos  e  aeroportos  fluminenses.

§ 4º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos nos termos dos incisos IV e V do
caput  deste  artigo  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto diferido, o qual
será exigível com base na data da respectiva
entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis, a ser calculado pela aplicação da
alíquota normal do imposto sobre o valor da
operação de entrada das matérias-primas e
outros insumos, vedado o aproveitamento de
qualquer  crédito  fiscal.

V  -  aquisição  interna  de  matéria-prima,
outros  insumos  e  material  de  embalagem
destinados ao seu processo industrial, exceto
energia,  água  e  materiais  secundários,
observado o disposto no artigo 4º desta Lei.

§ 1º O imposto diferido na forma dos incisos
I  a  III  do  caput  deste  artigo  será  de
responsabilidade  do  adquirente  e  recolhido
no momento da alienação ou eventual saída
dos respectivos bens, tomando-se como base
de cálculo o valor da alienação, aplicando-
se  a  alíquota  normal  de  destino  da
mercadoria e não se aplicando o disposto no
artigo  39  do  Livro  I  do  Regulamento  do
ICMS (RICMS/00), aprovado pelo Decreto nº
27.427,  de  17  de  novembro  de  2000. 

§ 2º O imposto diferido na forma dos incisos
IV  e  V  do  caput  deste  artigo  será  pago
englobadamente com as saídas dos produtos,
não se aplicando o disposto no artigo 39 do
Livro  I  do  RICMS/00.

§ 3º O diferimento na forma dos incisos I e
IV  do  caput  deste  artigo  só  se  aplica  às
mercadorias  importadas  e  desembaraçadas
pelos  portos  e  aeroportos  fluminenses.

§ 4º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos nos termos dos incisos IV e V do
caput  deste  artigo  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto diferido, o qual
será exigível com base na data da respectiva
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§ 5° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  4°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado.

entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis, a ser calculado pela aplicação da
alíquota normal do imposto sobre o valor da
operação de entrada das matérias-primas e
outros insumos, vedado o aproveitamento de
qualquer  crédito  fiscal.

§ 5° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  4°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado. 

Art. 4º Não se aplica o diferimento previsto
no  inciso  V  do  caput  do  artigo  3º,  às
operações de aquisição interna de aço e seus
produtos,  resina  petroquímica  e  seus
derivados  , destinados ao processo produtivo
do  estabelecimento  enquadrado,  ficando
concedido o benefício da isenção às referidas
operações.

§ 1º O previsto no caput deste artigo poderá
ser estendido a outros insumos constantes da
lista a que se refere o inciso III do artigo 18
desta  Lei.

§ 2º Será exigido do fornecedor dos insumos
de que trata o caput deste artigo o estorno de
crédito fiscal, conforme disposto no inciso I
do  artigo  37  da  Lei  nº  2.657/96.

§ 3º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos com isenção de que trata o caput
deste  artigo,  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto não debitado
em decorrência da referida isenção, o qual
será exigível com base na data da respectiva

Art. 4º - Não se aplica o diferimento previsto
nos incisos IV e V do caput do artigo 3°, às
operações  de  aquisição  de  aço  e  seus
produtos  destinados  ao  processo  produtivo
do  estabelecimento  enquadrado,  ficando
concedido,  às  operações  de  aquisição
interna dos mesmos, o benefício da isenção.

§ 1º Será exigido do fornecedor dos insumos
de que trata o caput deste artigo o estorno de
crédito fiscal, conforme disposto no inciso I
do  artigo  37  da  Lei  nº  2.657/96.

§ 2º Caso a matéria-prima e outros insumos
adquiridos com isenção de que trata o caput
deste  artigo,  sejam  remetidos  para
industrialização em estabelecimento diverso
do  enquadrado  no  tratamento  tributário
especial  de  que  trata  essa  lei,  ficará  o
estabelecimento  enquadrado  responsável
pelo recolhimento do imposto não debitado
em decorrência da referida isenção, o qual
será exigível com base na data da respectiva
entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis,  a  ser  calculado  através  da
aplicação  da  alíquota  normal  do  imposto
sobre  o  valor  da  operação de  entrada  das
matérias-primas e outros insumos, vedado o
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entrada da mercadoria,  com os  acréscimos
cabíveis,  a  ser  calculado  através  da
aplicação  da  alíquota  normal  do  imposto
sobre  o  valor  da  operação  de  entrada das
matérias-primas e outros insumos, vedado o
aproveitamento  de  qualquer  crédito  fiscal.

§ 4° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  3°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado.

aproveitamento  de  qualquer  crédito  fiscal.

§ 3° O pagamento do imposto a que se refere
o  §  3°  deste  artigo  deve  ser  feito  em
documento de arrecadação em separado. 

Com a aprovação do texto,  ROGÉRIO LISBOA tratou de comunicar o fato a

PICCIANI:

Cumprindo a contrapartida de preservar o interesses de seus corruptores, também

foi  possível  identificar  outra  iniciativa  para  beneficiar  a  FETRANSPOR.  No  caso,

ALBERTASSI e PICCIANI tentaram emplacar alteração na Lei 7428/2016, que instituiu o

Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. 

Por meio do Projeto de Lei 2472/2017, ALBERTASSI propôs uma emenda que,

na prática,  retiraria  a obrigatoriedade de participação das  empresas de ônibus no referido
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fundo. Com alguns incidentes, havia no dia 27 de março, a expectativa para a apresentação do

parecer do referido projeto, que, no entanto, só foi apresentado no dia seguinte, dia 28 de

março de 2017.

Chama  a  atenção  a  justificativa  do  projeto  de  lei,  que  não  se  sustenta  se

considerarmos  que  o  transporte  público  de  passageiro  em  nenhum  momento  terá  sua

concorrência afetada com outros estados da Federação se tiver alíquota alterada pelo Governo

do estado.
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Na véspera da votação,  ALBERTASSI e PICCIANI  reuniram-se para tratar do

assunto como registram as mensagens de texto que seguem reproduzidas.
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O diálogo,  gravado no aparelho celular  de  PICCIANI,  que foi apreendido na

Operação  Quinto  do  Ouro,  registrou  o  envio  da  matéria  jornalística  que  noticiava  a

reclamação  de  alguns  parlamentares  pelo  fato  de  ALBERTASSI  ter  manobrado  com  o

propósito de beneficiar as empresas de ônibus, dentre outros setores empresariais.
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Obviamente,  o motivo para a  tentativa de preservar  o  seguimento,  advinha da

relação promíscua  estabelecida  entre  os  parlamentares  e  as  empresas  de ônibus.  Não por

acaso,  na caixa de e-mails de José Carlos Lavoura foi identificado o texto do projeto de lei

com as emendas e sua respectiva tramitação.

Os episódios confirmam que de fato havia uma relação de troca entre empresário e
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políticos,  os quais se encarregavam de tutelar os mais variados interesses de seus agentes

corruptores.

18 -  DA LAVAGEM DE DINHEIRO  POR MEIO DA AGROBILARA

Venda de Gado Superfaturado para a empresa do Grupo da Carioca Engenharia

No âmbito da Força Tarefa da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República

e da Procuradoria da República de Curitiba foi realizado acordo de colaboração premiada com

o controlador (Ricardo Pernambuco) e diretor responsável pela área de compras e relações

políticas   (Ricardo Pernambuco Júnior)  da Carioca  Engenharia,  devidamente homologado

pelo Ministro Teori Zavascki, em 9 de dezembro de 2015.  

Posteriormente,  foi  realizado  um  aditamento  ao  acordo  de  colaboração,

devidamente homologado pelo Ministro Félix Fischer, em 13/02/2017, com destaque para os

fatos criminosos praticados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, dentre eles a realização de

pagamentos  de  vantagens  indevidas,  solicitadas  pelo  ex-governador  do  estado  do Rio  de

Janeiro, a pessoas por ele indicadas, bem como acertos comerciais entre empresas (fraude à

licitações), no âmbito de processos licitatório para obras do Arco Metropolitano e do PAC das

Favelas, conduzidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que contaram com recursos

federais.

Dentro do contexto do aditamento, o Anexo 4 abordou Geração de Caixa 2

pela Carioca Engenharia, especificamente contratação com a empresa AGROBILARA (fls. 22

A 32).

Paralelamente  à  celebração  dos  acordos  individuais  de  colaboração

premiada, foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o acordo de

leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Carioca Engenharia S/A

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

152



sobre fatos  investigados na  Operação Lava Jato,   inclusive aqueles  referentes  a  ilicitudes

decorrentes das contratações pelo Estado do Rio de Janeiro para as obras do PAC das Favelas

e para as obras do Arco Metropolitano,  bem como destinação dos recursos de Caixa 2 –

pagamentos ao governo do Estado do Rio de Janeiro.  

Prevista  a  possibilidade  de  prepostos  da  empresa  colaboradora  poderem

aderir a leniência nos limites dos ilícitos penais por eles reconhecidos,  a funcionária TANIA

MARIA SILVA FONTENELLE  efetivamente  aderiu.  Em  depoimento,  esclareceu  dentre

outros fatos, Geração de Caixa 2 na Carioca, especificamente em transação com a empresa

AGROBILARA, tal como no acordo de colaboração de Ricardo Pernambuco Júnior (fls. 04 a

09).

Devidamente  encaminhados  os  acordos  de  colaboração  com seu  aditivo

(autos  nº  2017.51.01.502132-2)  e  de  leniência  (autos  nº  2016.51.01.506972-7  e

2016.51.01.507551-0), bem como suas respectivas homologações pelos ofícios de fls. 15 e 21,

instaurou-se  o  PIC  nº  1.02.002.000040/2016-87 para  investigar  o  crime  de  lavagem  de

dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei 9613/98.

Em síntese,  noticiada  pelos  colaboradores  a  realização de  negócios  para

geração de dinheiro em espécie destinado a pagamento de vantagens indevidas a políticos e

funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro em troca da contratação da empreiteira,

com  fraude  à  licitação,  para  execução  de  obras  públicas  custeadas  ou  financiadas  com

recursos federais.  Dentre esses funcionários, o então Governador do Estado do Rio de Janeiro

SÉRGIO CABRAL e o Secretário de Obras HUDSON BRAGA, que são réus na ação penal

nº 0509503-57.2016.4.02.5101 e 0504113-72.2017.4.02.5101, ambas em trâmite na 7ª VFC,

pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de ativos e pertinência à organização criminosa

envolvendo,  respectivamente,  as  empreiteiras  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  CARIOCA

ENGENHARIA.
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Mais precisamente,  de acordo com a  denúncia  que  aborda  os  crimes  de

corrupção praticados em torno da atuação da CARIOCA ENGENHARIA (autos nº 0504113-

72.2017.4.02.5101), no período de março de 2008 e abril de 2014, o ex-governador SÉRGIO

CABRAL e outros integrantes da ORCRIM denunciada nos autos da ação penal nº 0509503-

57.2016.4.02.510184,   solicitaram,  aceitaram e  receberam efetivamente  valores  pagos  pela

empreiteira CARIOCA ENGENHARIA, equivalente a um percentual das obras contratadas,

que alcançou a quantia de mais de 40 milhões de reais, como contrapartida ao favorecimento

da empresa, inclusive em regime de consórcio com outras empresas, nas licitações relativas às

obras  de  urbanização  na  Comunidade  da  Rocinha  –  PAC  Favelas,  construção  do  Arco

Metropolitano (Segmento C- lote 02) e construção da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro. 

Os pagamentos da propina eram feitos de acordo com a disponibilidade de

valores  em  espécie  pela  empreiteira.   Entre  os  negócios  realizados  para  gerar  a

disponibilidade de recursos em espécie,  o colaborador RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR

informou a compra de gado por preços superfaturados pela ZI BLUE S/A - empresa do grupo

da  CARIOCA -  da  AGROBILARA -  da  família  Picciani  -,  por  solicitação  de  JORGE

PICCIANI.

As operações envolveram a compra e venda de 160 vacas, entre meados de

2012/2013, com pagamentos efetuados no período de 25/05/2012 a 06/01/2014, totalizando o

montante  de  R$  3,5  milhões,  com a  devolução  em espécie  de  1  milhão  de  reais  para  a

CARIOCA, por meio de pessoa denominada JOSÉ AUGUSTO do banco BVA, indicada por

JORGE PICCIANI, para ser o operador dessa transação.

Nas  declarações  complementares  de  fls.  124/126,  RICARDO

PERNAMBUCO JÚNIOR confirmou a venda de gado superfaturada proposta por JORGE

PICCIANI com a devolução de parte do pagamento em espécie para contribuir com o caixa 2

da CARIOCA, bem como que a entrega foi feita por JOSÉ AUGUSTO à sua funcionária

84 Autos em que foram denunciados pelo crime de pertinência à organização criminosa, bem como pelos crimes
de corrupção e lavagem de ativos praticados em torno da Andrade Gutierrez.
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TÂNIA FONTENELLE, após um contato inicial dos três no escritório do indicado de JORGE

PICCIANI,  no  Banco  BVA.   Disse  que  tais  valores  foram  efetivamente  usados  para

financiar  pagamento  de  propina  para  o  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL,  dentre

outras pessoas mencionadas no acordo de leniência firmado pela Carioca.

Esclareceu  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR que,  a  partir  de  2006,

procurou se aproximar de JORGE PICCIANI, como parte da estratégia da empresa para abrir

mercado  no  RIO  DE  JANEIRO,  dada  a  liderança  e  importância  política  do  referido

parlamentar no ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inclusive por conta de sua influência com o

governador  SÉRGIO  CABRAL.   Como  parte  da  mesma  estratégia,  a  empreiteira  acatou

pedidos de doações ao partido feitos por JORGE PICCIANI.

O negócio foi efetivado e a devolução de recursos não contabilizados pela

AGROBILARA à  CARIOCA concretizou-se  quase  no  montante  combinado de  1  milhão.

Ficaram faltando 150 mil reais, aproximadamente, já que, com a deflagração da operação

Lava  Jato,  a  funcionária  TÂNIA FONTENELLE  foi  orientada  não  mais  procurar  JOSÉ

AUGUSTO. 

De acordo com as declarações de TANIA MARIA SILVA FONTENELLE

(fls. 110/111), funcionária da CARIOCA ENGENHARIA, com atuação no setor financeiro,

no período de 1988 a 2015,  foi  informada pelos  Diretores  que a  referida venda de gado

proporcionaria o retorno de 1 milhão de reais em espécie, destinados à formação de Caixa 2

para a CARIOCA efetuar pagamento de propina.  Confirmou que o negócio foi realizado,

num montante total  de R$ 3.560.000,00, por oito  operações,   cada uma parcelada em 10

vezes, com pagamentos efetivados no período de 25/05/2012 a 06/01/2014.  Afirmou que a

mercadoria  foi  efetivamente  entregue,  bem  como  que  foi  a  responsável  por  receber  a

devolução dos recursos demandados à JOSÉ AUGUSTO, de acordo com a necessidade da

CARIOCA ENGENHARIA de fazer o pagamento da corrupção.  Para tanto, foi de 5 a 6 vezes

em um escritório do Banco BVA, situado no nível 5 do Shopping Leblon, para a entrega dos
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valores que, na maior parte, foi feita pessoalmente por JOSÉ AUGUSTO.

Toda a documentação relativa à venda do gado, como notas fiscais, boletos

de pagamentos, documentos evidenciando a transferência das vacas, registro genealógico de

nascimento,  emitido  pela  ABCZ,  Guias  de  Trânsito  Animal  (GTAs)  foi  apresentada  pela

CARIOCA (fls. 205/207).  

Também apresentados,  conforme  destacado  no  Relatório  de  Pesquisa  nº

3005/2017,  contatos  de  JORGE  PICCIANI,  extraídos  da  agenda  Outlook  de  RICARDO

PERNAMBUCO Jr.,  e registros, no período compreendido entre os anos de 2010 a 2014,

além de e-mails com referência a JORGE PICCIANI. Em suma, documentos de corroboração

que evidenciam a existência de relacionamento entre o colaborador e JORGE PICCIANI, com

destaque  para  agendamento  de  reuniões  entre  JORGE  PICCIANI  e  RICARDO

PERNAMBUCO JR. (RICO), convite de casamento de JORGE PICCIANI (fls. 478/479) e

doação  de  mil  reais  a  título  de  presente  de  casamento  (fls.  480/482),  fornecimento  de

telefones  do  deputado  e  de  seus  assessores  SÁVIO  MAFRA,  Patricia  Rangel,  Fernanda

Sanson e Fatima Messias (fls. 477), convite para homenagem ao deputado JORGE PICCIANI

e ao ex-governador SÉRGIO CABRAL (fls. 476).

A Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Regional da República

2ª  Região – Rio de Janeiro/ASSPA/PRR2,  conforme Relatório de Pesquisa nº  2447/2017,

sinalizou superfaturamento na operação, verbis:

“Vale apontar algumas inconsistências apresentadas nas notas, em relação
ao  valor dos animais:  conforme descrito no início da seção  Dos Preços
Praticados, atualmente o valor desses animais raramente ultrapassa os R$
10.000,00, e o preço médio de mercado por cabeça para animais comuns
gira em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 . Observa-se que nas notas NF-
e 000000164 e NF-e 00000165, onde não consta qualquer especificação em
relação a descrição dos animais (o que sugere que fazem parte de um lote
comum), o valor por cabeça é de R$ 22.000,00, em valores para abril/2012,
o que hoje daria em torno de R$ 34.050,60, segundo a variação de preços
ocorrida no período. 
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Outra inconsistência é que, mesmo nas notas em que há a descrição de cada
animal pertencente ao lote, todos os animais têm o mesmo valor de venda
(ex.Nota NF-e 000002140, todos foram vendidos a R$ 18.000,00, cerca de
R$  27.700,00  atuais).  Porém o  mercado  mostra  que  para  cada  tipo  de
animal possui seu valor, segundo sua especificidade, conforme demonstrado
na figura abaixo: (...)”

Por sua vez, devidamente qualificado JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS

SANTOS (fls. 129, item 1 e Relatório de Pesquisa nº 2582/2017), foi confirmada a existência

de escritório do Banco BVA, no local informado pelos colaboradores como o de devolução do

valor superfaturado em espécie. (fls. 242)  

Constatado que JOSÉ AUGUSTO tem participação societária em inúmeras

empresas (Relatório de Pesquisa nº 2582/2017 – fls. 130/147), algumas com características

compatíveis com a falta de atividade econômica, de acordo com o Relatório de Análise da

ASSPA/PRR2 nº 009/2017 (fls. 505/528).  Destacado ainda no relatório que a empresa OTH

COMÉRCIO  E  EMPREENDIMENTOS  S.A.,  na  qual  JOSÉ  AUGUSTO  aparece  como

Diretor e sócio, possui uma offshore com sede no Panamá, a OLYMPIA TRANSNACIONAL

HOLDING CORP. (Relatório de Pesquisa nº 2691/2017).

JOSÉ  AUGUSTO  possui  anotações  por  crimes  financeiros  (fls.  526)  e

indisponibilidade de bens decorrente de regime de liquidação extrajudicial, de acordo com

comunicado  do  BCB  (fls.  524).  Além  disso,  há  notícias85 sobre  envolvimento  de  JOSÉ

AUGUSTO  em  operações  no  exterior  de  lavagem  de  recursos  procedentes  dos  crimes

antecedentes praticados em detrimento da PETROBRAS. Ele inclusive foi preso na 41ª fase

da LAVA JATO/CURITIBA.

85 http://veja.abril.com.br/brasil/o-banqueiro-preso-pela-lava-jato-e-suas-relacoes-perigosas/ 
https://oglobo.globo.com/brasil/alvo-da-lava-jato-dono-do-bva-era-socio-de-operador-que-atuou-na-compra-
de-poco-seco-de-petroleo-21397085

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1757088-investigacao-descobre-novas-contas-secretas-da-
odebrecht.shtml  

http://veja.abril.com.br/brasil/sergio-moro-manda-soltar-ex-banqueiro-preso-na-lava-jato/ 
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Localizado  também  elo  antigo  entre  JOSÉ  AUGUSTO  e  a  família

PICCIANI.   JOSÉ  AUGUSTO  e  FELIPE  MONTEIRO  CARNEIRO  PICCIANI  foram

acusados da prática do crime do artigo 20 da Lei 7492/96, por fatos que remontam ao ano de

2000/2004, processo nº 0015389-41.2011.4.01.3600, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária

do Mato Grosso (fls. 530/537 e 539/541). 

Narra a denúncia inexecução de projeto financiado pelo BNDES, em favor

da empresa RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA., com desvio de finalidade na

aplicação de recursos públicos, em que atuou como agente financeiro o Banco BVA. 

Acrescenta-se ainda que, a fim de exonerar Geraldo e Tereza sócios da Rio

Vermelho, JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS sugeriu a assunção do projeto pela

família  PICCIANI,  transferindo  a  dívida  à  empresa  fantasma  AGROCOM  INDÚSTRIA

COMÉRCIO,  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO  LTDA.,  constituída  por  FELIPE

CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI - filho de JORGE PICCIANI e sócio-administrador da

AGROBILARA - e Carmem Ramona Arguelho Centurion.    

Afirma a denúncia que a AGROCOM foi constituída apenas virtualmente no

papel mediante contrato de constituição de sociedade limitada firmado em fevereiro de 2004,

com objetivo unicamente de assumir a dívida, embora seu patrimônio social declarado fosse

apenas de vinte mil reais, o que posteriormente foi alterado em 25/09/2004 para 9 milhões de

reais, no entanto, sem a devida integralização.

Segundo informações extraídas da Receita Federal, após a saída de FELIPE

PICCIANI da sociedade, ingressou JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS (Relatório

de  Pesquisa  nº  2736).   Permanece  como  sócio  da  empresa,  o  BANCO  BVA S/A –  em

liquidação extrajudicial.
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Venda de Gado Subfaturado para a Josan Agropecuária de Jonas Lopes de Carvalho
Júnior

Nesse ponto, vale-se da denúncia já oferecida no âmbito do Inq 1133-STJ,

referente à operação Quinto do Ouro, que foi desmembrada em relação ao núcleo que não

possuía foro por prerrogativa de função junto ao STJ e encaminhado para esse Tribunal.  Eis o

trecho pertinente ao caso em foco:

“Fato Aquisição de Gado Bovino

173.  Além disso, em setembro de 2014, nas cidades do Rio de Janeiro e de
Uberaba-MG, JONAS LOPES JÚNIOR, livre, consciente e em unidade de
desígnios com terceiros, converteu 500 mil reais dos recursos auferidos na
prática  de  corrupção  na  compra  subfaturada  de  100  reses  da  raça
Girolando da AGROBILARA Comércio e Participações Ltda.., dissimulando
a natureza ilícita dessa quantia.

174.  Naquela  oportunidade,  JONAS compareceu a uma das fazendas  da
AGROBILARA na cidade de Uberaba-MG (vídeo às fl. 27 da PET 11908) e
adquiriu os animais por 600 mil reais, ajustando a emissão de notas fiscais
subfaturadas com os vendedores.

175.   Cientes  do  propósito  dissimulatório,  os  proprietários  da  empresa
emitiram as notas fiscais n.2762 (R$ 32.500,00), 2764 (R$32.500,00), 2778
(R$17.500,00)  correspondentes  à  totalidade  dos  animais,  mas  indicaram
apenas parte  do  valor  total  do  negócio  (fls.  247-250 dos  autos  da PET
11909).

176.  A quantia restante de 500 mil reais foi quitada em espécie, em maços
de  dinheiro  entregues  por  JONAS LOPES JÚNIOR a  um dos  sócios  da
empresa, tanto na sala da presidência do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, quanto em sua residência (de JONAS).

177.  Em outra oportunidade, entre agosto e novembro de 2015, no Rio de
Janeiro-RJ, JONAS LOPES JÚNIOR converteu mais uma parte da propina
recebida – cerca de 260 mil reais – na aquisição subfaturada de 70 bovinos
da Agropecuária Copacabana Comércio e  Participações LTDA.,  também
dissimulando a natureza ilícita da quantia.

178.  Em dia exato não identificado, um sócio comum da Agrobilara e da
Agropecuária Copacabana ofereceu a JONAS LOPES JÚNIOR a aquisição
de animais da última empresa, que estava liquidando seu plantel.
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179.  JONAS LOPES então adquiriu 70 animais da Copacabana pelo valor
aproximado de 450 mil reais, ocasião em que ajustou a emissão de notas
fiscais subfaturadas, como forma de dissimular a natureza ilícita de parte
do dinheiro usado no pagamento.

180.  Ciente do propósito dissimulatório, os empresários determinaram a
emissão das notas fiscais n. 203, 204 e 205 em 12/8/15, n. 26 em 11/9/15, n.
209 em 22/9/15, n.234 em 23/11/15 e n. 241 em 27/11/15, totalizando apenas
R$ 187.900,00 do valor real do negócio, recebendo aproximado de 260 mil
reais em espécie, sem contabilização formal (fls. 251-257 dos autos da PET
11909).

181.  Da mesma forma como no negócio anterior, JONAS LOPES JÚNIOR
entregou a quantia em espécie pessoalmente aos sócios da Agropecuária
Copacabana  na  sede  do  TCE-RJ  e  em  sua  residência,  convertendo  os
valores recebidos a título de propina em ativos ilícitos.

182.  Por isso, JONAS LOPES JÚNIOR encontra-se incurso no art. 1º, §1º,
da Lei 9613/98 por duas vezes e os demais envolvidos incursos em crimes
correspondentes, que serão imputados oportunamente.

É justamente no âmbito da presente investigação que se inserem os demais

envolvidos não denunciados perante o STJ em relação aos citados fatos.  Precisamente, é o

deputado estadual JORGE PICCIANI que atrai a competência desse Tribunal, em razão da

operação de lavagem de recursos envolver a empresa AGROBILARA, da qual é sócio.

Mais  do  que  isso,  JORGE PICCIANI  -  junto  com o  seu  filho  FELIPE

PICCIANI  -  é  citado  explicitamente  pelo  colaborador  JONAS  LOPES  DE CARVALHO

JÚNIOR como a pessoa com quem ajustou o subfaturamento da operação de compra do gado.

Eis o trecho referente à primeira compra:

“Que procurou, então, FELIPE PICCIANI para lhe auxiliar; Que chegou a
ir a Fazenda de uma agropecuária da família PICCIANI em Uberaba/MG
(AGROBILARA), por meio de avião particular, jato, que saiu do aeroporto
Santos  Dummont;  Que,  nessa  oportunidade,  estava  acompanhado  do
Deputado  Estadual  JORGE  PICCIANI  e  seu  filho  FELIPE  PICCIANI,
ambos sócios da referida agropecuária; Que, nessa oportunidade comprou
100  novilhas  Girolando,  ao  custo  de  R$600.000,00;  Que  ajustou  com
JORGE e FELIPE PICCIANI a emissão de notas fiscais referentes ao
gado em valores inferiores da quantia real do preço ajustado; Que o valor
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correspondente  às  notas  fiscais  foi  quitado  mediante  pagamento  em 24
parcelas de R$ 50.000,00 cada; Que FELIPE comparecia ao Gabinete da
Presidência  do  TCE/RJ  para  recolher  o  dinheiro  ou  na  residência  do
Colaborador;  Que os recursos utilizados no pagamento em espécie do
gado eram provenientes  dos  ativos  auferidos  ilicitamente  em razão do
cargo de Conselheiro do TCE/RJ; Que JORGE PICCIANI sabia da origem
ilícita  dos  recursos  porque  sabia  especificamente  que  o  Colaborador
ajustava  o  recebimento  de  vantagens  indevidas  para  o  TCE/RJ;  Que
JORGE  PICCIANI  sabia  da  origem  ilícita  dos  recursos  porque  sabia
especificamente que o Colaborador ajustava o recebimento de vantagens
indevidas para o TCE/RJ; 

A segunda compra é marcada pela iniciativa de FELIPE evidenciando que

esse  tipo  de  negócio  faz  parte  da  sua  rotina,  tanto  é  que  sem qualquer  pudor recolhia  o

dinheiro no próprio TCE/RJ.  A seguir a descrição da segunda operação:

Que  houve,  também,  uma  segunda  aquisição  de  gado  com  a  família
PICCIANI; Que FELIPE PICCIANI procurou o Colaborador, afirmando
que outra empresa de sua propriedade, de nome AGROCOPA, iria vender
seu plantel;  Que o colaborador não sabe afirmar se  foram pagos pelo
gado R$ 450.000.00 ou R$ 500.000,00; Que o mesmo modus operandi foi
adotado:  as notas fiscais eram emitidas em valor inferior ao DE FATO
DEVIDO;  Que registra que alguns animais foram adquiridos de forma
correta,  com registro na nota  fiscal  do vaor  efetivamente   pago;   Que
adiferença paga em espécie foi entregue a FELIPE PICCIANI e ANDRE
MONTEIRO,  sócios  da  AGROCOPA;  Que  os  pagamentos  se  deram no
Gabinete  da  Presidência  do  TCE/RJ  e  também  na  residência  do
Colaborador;   Que  os  recursos  utilizados  para  aquisição  do  gado  da
AGROCOPA também tinham origem ilícita;

As circunstâncias não dão margens a dúvidas acerca da vontade de FELIPE

e  JORGE  PICCIANI  colaborarem  em  operação  de  lavagem  de  recursos  procedentes  de

corrupção por parte do Conselheiro do TCE/RJ.  Afinal, ambos concordaram em emitir nota

fiscal abaixo do preço devido das mercadorias, bem como receber a diferença em espécie,

além de JORGE PICCIANI estar a par do caráter venal do funcionário público com quem

negociou, até porque participou de negociatas com ele em mais de uma oportunidade.  

A bem da verdade, JORGE PICCIANI fez mais do que isso,  ele aparece
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como articulador da propina no episódio acima já retratado da FETRANSPOR que o coloca

junto com CABRAL na posição de protagonista da corrupção naquele setor.   Também teve

papel de destaque no episódio abaixo transcrito:

Que na reunião os Conselheiros vislumbraram a possibilidade de auferir
vantagens  indevidas  com  a  questão;  Que  a  primeira  providência  seria
buscar que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ)
alterasse  a  lei  de  criação  do  Fundo;  Que  se  reuniu  com  o  Deputado
Estadual JORGE PICCIANI, no seugabinete localizado em frente ao Centro
Cultural do Banco do Brasil (Avenida Primeiro de Março esquina com Rua
Buenos Aires), em tomo de março/abril de 2016; Que PICCIANI concordou
em flexibilizar a Lei do Fundo do TCE/RJ e afirmou que precisaria também
alterar  a  Lei  do  Fundo  da  ALERJ;  Que  JORGE  PICCIANI  pediu  ao
Colaborador  que  auxiliasse  na  elaboração  do  anteprojeto  da  Lei  de
Flexibilização  de  ambos  os  fundo;  Que  o  Colaborador  afirmou que  os
Conselheiros  do  TCE  gostariam  de  obter  vantagem  indevida  com  a
questão;  Que  PICCIANI,  então,  afirmou  que  teria  uma  pessoa  que
poderia  organizar  os  pagamentos  das  vantagens  indevidas:  LUIZ
ROBERTO MENEZES SOARES, proprietário da empresa de alimentação
COR E SABOR;

JORGE PICCIANI ainda é  citado em outro contexto  de corrupção,  pelo

colaborador JONAS LOPES CARVALHO NETO.  Ilustra a transcrição abaixo as diversas

áreas em que transita para obter vantagem indevida.  Comportamento que se emparelha com o

do então Chefe do Executivo estadual SÉRGIO CABRAL.

Que o pai do Colaborador, JONAS JUNIOR, após assumir a Presidência do
órgão,  em  meados  de  2011,  perguntou  ao  Colaborador  se  gostaria  de
exercer a função de coleta e entrega de valores ilícitos que vinham a ser
destinados aos Conselheiros do TCE/RJ; Que tinha, à época, 29 anos; Que
o pai do Colaborador ofereceu percentual de 5% sobre o total dos valores
arrecadados;

(…)

Que,  quanto  à  OAS,  o  Colaborador  foi  apresentado  a  REGINALDO
ASSUNÇÃO pelo pai, no gabinete da Presidência do Tribunal; Que em uma
oportunidade  REGINALDO  compareceu  ao  escritório  do  Colaborador
portando uma quantia entre R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00, destinada ao
TCE/RJ; Que a OAS foi a empresa que menos cumpriu o acerto e tentou
contratar o escritório do Colaborador para simular a prestação de serviços
advocatícios com a finalidade de encaminhar as quantias aos Conselheiros,
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por  ser  maneira  mais  cômoda;  Que,  em  verdade,  todas  as  empresas
tentaram contratar o escritório, para o fim de pagar vantagens indevidas,
mas  a  oferta  foi  sempre  recusada;  Que  por  volta  de  2016,  a  partir  de
tratativas  entabuladas  por  seu  pai,  JONAS  JUNIOR,  o  Colaborador
entabulou tratativas com MARCOS "AQUINO", genro de HUGO AQUINO
FILHO,  empresário  que  controla  a  empresa  UNIÃO  NORTE
ENGENHARIA; Que, a partir de tratativas com JONAS JUNIOR, MARCOS
entregou  quantias,  em  duas  oportunidades,  de  aproximadamente  R$
30.000,00 a R$ 50.000,00, destinadas ao TCE/RJ; Que, no final do ano de
2016, MARCOS "AQUINO" fez uma entrega de R$ 145.000,00 destinada
exclusivamente ao pai do Colaborador, correspondente a um percentual de
5% de uma obra que foi acertada com o Governo do Rio de Janeiro ou com
o Deputado JORGE PICCIANI; Que haveria a entrega de outras parcelas
até o total de R$ 700.000,00, valor exclusivo do pai do Colaborador; Que
essas tratativas ocorreram com o atual Presidente do DER/RJ, que seria
pessoa ligada ao Deputado Estadual JORGE PICCIANI;

Importante  saber  que  as  transações  de  gado  em  análise  não  são  casos

isolados, o mesmo se diga e relação a alguns dos personagens que delas participam, como

Luiz Roberto Menezes e Hugo Aquino Filho.   

Conforme matéria publicada no jornal  “O Globo” de 23/07/200686,  os bens

de  PICCIANI  subiram  de  R$2  milhões,  em  2002,  para  R$7,7  milhões,  em  2006,  um

crescimento de 315%. Na legislatura de 1998, seu patrimônio era de R$583 mil (1996) e R$

763.651,99 (1997). O crescimento no período é de 1.355%, com um ganho de mais de R$7

milhões.  O aumento do patrimônio de PICCIANI é quase todo na aquisição de ações de

empresas agropecuárias. 

Acontece  que  os  negócios  de  gado  que  capitanearam  sua  evolução

patrimonial registram inúmeras transações com fornecedores do Estado do Rio de Janeiro,

como informa o Inquérito Civil nº 2013.00670457, instaurado no Ministério Público Estadual,

referido no ofício EOPJ nº 61 do Procurador-Geral de Justiça (fls. 552/582), para apurar:

86 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/401598/noticia.htm?sequence=1 e cópia da página do 
acervo digital do Jornal O Globo.
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eventual  enriquecimento  ilícito  do  então  Presidente  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  JORGE  SAYED  PICCIANI,
notadamente mediante operações de comercialização de bens de origem
animal  que  possam ter  servido  para  dissimular  a  incorporação de  seu
patrimônio de recursos desviados dos cofres públicos.  (fls. 552/582).

Junto com o referido ofício do Ministério Público Estadual, foi encaminhada

decisão  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  que  decidiu  por  não  homologar  a

promoção de arquivamento do Inquérito civil   nº  2013.00670457 e entendeu necessária a

continuidade das investigações, da qual vale destacar as seguintes passagens:

Segundo noticiado pela imprensa, o Presidente da Assembleia Legislativa
JORGE SAYED PICCIANI declarou uma evolução patrimonial de 1.355%
entre 1998 e 2006, saltando de um patrimônio inicial de R$ 583 mil no ano
de  1998,  para  R$  2  milhões  no  ano  de  2002,  e  posteriormente  R$  7,7
milhões  no  ano  de  2006. Esclarecimentos  prestados  pelo  Presidente  da
ALERJ no sentido de que tal evolução patrimonial não guardaria relação
com  sua  atividade  política,  mas  sim  com  bem  sucedida  atividade
empresarial  no  ramo  agropecuário,  onde  se  destacaria  no  campo  dos
leilões  de  gado  (e,  em  particular,  do  comércio  de  óvulos  e  embriões
bovinos).

(…)

Outra questão que merece ser apurada é a notícia,  veiculada no BLOG do
Ex-Governador do Estado, Anthony Garotinho, em que há a divulgação de
alteração contratual da sociedade empresária AGROBILARA COMÉRCIO
E  PARTICIPAÇÕES  LTDA,  de  propriedade  da  família  Picciani,
demonstrando haver  sido o capital  social  alterado de R$ 10.100.000,00
(dez milhões e cem mil reais) para R$40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais), sendo necessário apurar a origem de tais recursos utilizados para
integralizar o capital social em tela. Cabe mencionar que a participação de
Jorge Picciani na AGROBILARA passou de 3030 cotas para 8000 cotas,
sendo o valor unitário da cota de R$ 1.000,00 (mil reais), representando um
aumento  de  R$4.970.000,00  (quatro  milhões,  novecentos  e  setenta  mil
reais).

(…)

As informações colhidas até o presente momento nos autos não permitem
identificar a totalidade das operações envolvendo o investigado e o suposto
beneficiário  do  desvio  de  recursos  públicos  do  DETRAN-RJ,  SERGIO
SHCOLNIK (e sua empresa SKR AGROPECUÁRIA).
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Com efeito,  a  SKR  AGROPECUÁRIA somente  encaminhou  documentos
referentes  à  aquisição de  dois  lotes,  no  2°  Leilão  Opera  & Bilara,  em
outubro de 2004 (cfr. fls. 237/254), a saber:

- lote 07: prenhez IRETAMA x ENLEVO - R$ 182.000,00;

-lote 12: prenhezes BONANZA x LIVRE ACASALAMENTO (com garantia
mínima de 6 fêmeas nesta coleta) - R$ 511.000,00.

No  entanto,  restou  evidenciado  que  a  relação  comercial  entre  a  SKR
AGROPECUÁRIA  e  a  AGROBILARA  não  se  limitou  a  essas  duas
operações isoladas. 

Por ocasião da liquidação de plantel da SKR AGROPECUÁRIA, em agosto
de 2008 (cfr. listagem de fls. 310/311), dos 44 lotes vendidos pela empresa,
nada menos do que 25 animais (ou seja, 56,8% do planteL) foram criados
na  FAZENDA  MONTE  VERDE",  que  integra  o  grupo  empresarial  do
investigado  JORGE PICCIANI,  enquanto  6  animais  (13,6% do  plantel)
eram de criação da própria SKR'2. Ou seja, apenas 13 animais (29,6%) do
plantei da SKR AGROPECUÁRIA teriam sido criados por outras empresas
agropecuárias  e,  mesmo assim,  pelo  menos uma parcela  destes  animais
possivelmente foi revendida à SKR pela própria MONTE VERDE.

Assim,  há  necessidade  de  aprofundamento  da  investigação,  a  fim  de
possibilitar a completa identificação das relações comerciais entre a SKR
AGROPECUÁRIA e  a  FAZENDA MONTE VERDE I  AGROBILARA em
toda sua extensão. 

Dentre os 25 animais criados na FAZENDA MONTE VERDE, 7 são fêmeas
denominadas  "BONANZA"  (a  saber:  BONANZA  2,  BONANZA  9,
BONANZA 11, BONANZA 18, BONANZA 24, BONANZA 27 e BONANZA
31) que,  em princípio,  poderiam corresponder ao lote  12 adquirido por
SERGIO SHCOLNIK no 2° Leilão Opera &
Bilara, pelo valor de R$ 511.000,00 (este lote garantia um mínimo de 6
fêmeas, a serem coletados da matriz BONANZA).

Contudo, por ocasião da liquidação do plantel em 2008, as sete fêmeas
denominadas  "BONANZA"  foram  vendidas  pelo  valor  total  de  R$
216.900,00, a sugerir que, quando os animais tinham três anos de idade,
valiam 57,5% a menos do que havia sido pago pelas prenhezes. Dado que,
em  princípio,  o  valor  dos  animais  deveria  aumentar  no  curso  de  seu
amadurecimento (e não se reduzir), tal circunstância sugere que o valor de
R$ 511.000,00, pago pelo lote 12, tenha sido consideravelmente superior ao
real  valor  de  mercado  dos  referidos  bens  (o  que,  ao  menos  em  tese,
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corroboraria a hipótese de que o real propósito da operação pudesse ser a
dissimulação do repasse de valores).
(...)

Ressalte-se que, na relação fornecida pelo investigado às fls. 302/303, as
operações  envolvendo  PAULO AFONSO FRIAS  TRINDADE e  seu  filho
PAULO TRINDADE JÚNIOR figuram entre as principais comercializações
do Leilão do Copacabana Palace nos anos de 2006 (R$ 1,04 milhão), 2008
(R$ 210 mil),  2009 (R$ 430 mil) e 2012 (R$ 216 mil),  quase sempre na
qualidade  de  compradores  da  AGROBILARA,  empresa  controlada  por
JORGE PICCIANI e seus filhos.

As relações de negócios entre PAULO TRINDADE e JORGE PICCIANI
coincidem  com  a  ascensão  da  INVESTIPLAN  à  condição  de  principal
fornecedora  de  informática  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  como  já
documentado  pela  imprensa  em  diversas  oportunidades,  inclusive  numa
série de reportagens denominada "O Rei dos Computadores", no ano de
2009 (…)

(…)

À  semelhança  de  SERGIO  SHCOLNIK  (cuja  DKF  ENGENHARIA  é
apontada como beneficiária do desvio de recursos públicos do DETRAN), a
empresa de PAULO TRINDADE também responde a ação de improbidade
administrativa na qual se imputa malversação de recursos da Secretaria
Estadual  de  Educação,  em  consórcio  no  qual  há  participação  da
INVESTIPLAN (Processo n° 0379351-19.2015.8.19.0001).

Mas  PAULO  TRINDADE  e  SERGIO  SHCOLNIK.  contudo,  não  são  os
únicos empresários que mantêm negócios milionários com o Estado do Rio
de Janeiro e, ao mesmo tempo, promovem aquisições de gado das empresas
de JORGE PICCIANI. Vejam-se mais alguns exemplos:

- a RIO MAR AGROINDUSTRIAL, que figura como adquirente nos leilões
de  2006  (R$  224  mil)  e  de  2012  (R$  120  mil),  pertence  a  CELSO
MENDONÇA SILVA e a seu filho, que por sua vez são sócios da TEST FAR
COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA., em cujo favor o Estado
do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 253,5 milhões entre 2002 e 2015;

-  PEDRO  AUGUSTO  RIBEIRO  NOVIS,  que  figura  como
adquirente nos leilões de 2007 (R$ 294 mil) e 2015 (R$ 108 mil),
integra o grupo empresarial ODEBRECHT, que mantém negócios
bilionários  com o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  de  conhecimento
público e notório;

- MARIO PEIXOTO, que figura como adquirente no leilão de 2008
(R$ 210 mil), é administrador da MULTIPROF - COOPERATIVA
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MULTIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS, em cujo favor o Estado
do Rio de Janeiro empenhou mais de R$ 131 milhões entre 2002 e
2013, havendo relatos, em reportagem da Revista VEJA, de que as
empresas de Mario e  seus  prepostos  receberam mais  de R$480
milhões em contratos com o Poder Público. É válido mencionar
que  Picciani  foi  padrinho  de  casamento  de  Mario  Peixoto,
realizado na Itália, para um seleto grupo de 50 pessoas,  o que
demonstra a relação íntima existente entre os dois.

- WALTER FARIA, que figura como adquirente no leilão de 2009
(R$ 440 mi!),  é  presidente  da CERVEJARIA PETRÓPOLIS SA,
que recebeu incentivos  fiscais  milionários  do Estado do Rio de
Janeiro.   É  proprietário  da  GP  PARTICIPAÇÕES  E
EMPREENDIMENTOS  S.A.,  que  é  sócia  da  AGROBILARA na
TAMOIO MINERAÇÃO S.A.,  que fornece 80% da brita para as
empresas  que  constroem  as  obras  das  Olimpíadas  de  2016.  A
ligação de  Picciani  com Walter  Faria  envolveria  uma série  de
benefícios  mútuos  conforme  noticiado  pela  Revista  Época.  É
válido  mencionar  que  a  mesma revista  também noticia  suposta
irregularidade  na  compra  da  supracitada  mineradora  por
Picciani;

- ADIB JOSÉ FRANCISCO JÚNIOR, que figura como adquirente
no  leilão  de  2013  (R$  144  mil),  é  administrador  da  HYDRA
ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., que, através de si ou de
consórcios  em  que  participa,  teve  R$  118,8  milhões  26
empenhados em seu favor pela Administração Pública Estadual,
entre 2010 e 2015,sendo válido mencionar que Picciani é o grande
defensor , no PMDB do Rio de Janeiro, do repasse de serviços da
CEDAE para a iniciativa privada na área da AP4, que abrange
Barra, Jacarepaguá e Recreio.

-  LUIZ  ROBERTO  DE  MENEZES  SOARES,  aparece  como
comprador  no  Leilão  Elite  Monte  Verde  -  Cidade  Maravilhosa
Animais  2012.  Proprietário  da  COR  E  SABOR,  que  teve  R$
129,8milhões  empenhados  em  seu  favor,  desde  20  IO,  pela
Administração Pública Estadual. Proprietário também da LUBRU
CONSTRUÇÕES  LTDA,  que  também  teve  R$  199,59  milhões
empenhados  em  seu  favor,  desde  20  10,  pela  Administração
Pública  Estadual.  É  válido  mencionar  que  Luiz  Roberto  já
respondeu  criminalmente  junto  à  Justiça  Federal  por
compensação fraudulenta de créditos de IPI, pelo fato da COR E
SABOR ter sido incluída em lista de taxistas a serem favorecidos
com créditos de IPI. É irmão de Arthur Cesar de Meneses Soares,
ex-dono do grupo FACILITY, que possuía contratos na ordem de
R$1,7  bilhão,  sendo o  campeão de  contratos  com o  Estado na
época de Sérgio CabraI.
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- HUGO AQUINO FILHO, aparece como comprador no Leilão
Monte Verde Cidade Maravilhosa 2011,  proprietário da UNIÃO
NORTE  ENGENHARIA  E  COMÉRCIO  LTDA,  que  teve  R$
237,919 milhões  empenhados em seu favor  pelo Poder  Público
Estadual  desde  2008.  É  amigo  de  Picciani  há  duas  décadas  e
também possui sociedade com ele no ramo da criação de gado,
tendo sido agraciado com a medalha Tiradentes, a maior horaria
concedida  pela  ALERJ  Hugo  também  é  proprietário  da
Concessionária  REVIVER,  vencedora  de  licitação  polêmica
cemitérios municipais;

- CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA, participou da aquisição
de  gado  em  conjunto  com  a  Agrobilara  ,  sendo  possível  que
arcasse  com  o  custo  total  da  compra,  o  que  possibilitaria
acréscimo patrimonial a Picciani. Proprietário da ARTSUL, que
possui contratos com o Estado no valor de R$25 milhões desde
2010.  Também é sócio  de  Picciani  em negócios  na  mineração,
estando envolvido na compra da TAMOlO MINERAÇÃO, sendo
sócio  também  na  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  MINERAÇÃO
COROMANDEL.

Evidente, assim, que a atípica relação mantida entre JORGE PICCIANI e
SERGIO SHCOLNIK não constitui um fato isolado, mas sim um exemplo
dentre diversas operações com um modus operandi similar. A investigação
em  curso  deverá  abarcar  também  os  demais  negócios  agropecuários
mantidos  entre  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  e  grandes
fornecedores da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Sem prejuízo de tudo que consta no presente procedimento, merece ainda
exame o aumento de capital social de sociedade empresária de propriedade
de  JORGE  PICCIANI,  qual  seja,  a  EMPRESA  BRASILEIRA  DE
MINERAÇÃO COROMANDEL, cujo capital social passou de R$62.200,00
para R$27.194.300,00. 

Válido mencionar, ainda, que o representado já foi  multado pela Receita
Federal em R$1,5 milhão por omissão na declaração de bens e também já
foi multado 40 por possuir trabalhadores em situação análoga à escravidão
em uma de suas fazendas.

Outro  ponto  que  merece  ser  investigado  diz  respeito  à  já  mencionada
empresa AGROBILARA, que atua no ramo da compra e venda de bens de
origem animal.  O  fato  que  necessita  apuração  é  a  aquisição,  por  esta
sociedade  empresária,  da  MINERADORA  TAMOIO.  Tal  compra  tem
elementos  que  precisam  ser  esclarecidos,  conforme  indica  o  teor  de
reportagem da revista Época como, por exemplo, o fato da AGROBILARA
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ter  comprado  as  cotas  sociais  de  um  sócio  já  falecido,  sugerindo  a
possibilidade de ocorrência de fraude.

Qual o valor da compra? Qual a origem dos recursos para esta aquisição?

É válido mencionar que a referida compra da MINERADORA TAMOIO foi
realizada  juntamente  com  CARLOS  CÉSAR  DA  COSTA  PEREIRA.  Em
notícia veiculada no site InTheMiné\ há menção a um ambicioso programa
de investimentos, em instalações e frota própria, iniciado em 2011, quando
a empresa foi  adquirida por Carlos Pereira,  presidente do grupo Artsul,
sendo o primeiro passo a aquisição, por 10 milhões de euros, na Alemanha,
de  uma  planta  móvel  de  britagem  e  peneiramento  Kleemann.  Neste
momento, segundo o teor da reportagem da Revista Época, a AGROBILARA
já seria sócia da Mineradora, sendo também possível responsável pelo alto
investimento.

O  intuito  de  tal  apuração  é  verificar  se  a  AGROBILARA  possuiria
capacidade financeira para fazer frente a tantos investimentos simultâneos e
a origem de tais recursos.”

Nesse ponto, o RIF nº 2945 reforça a utilização da atividade pecuária por

JORGE PICCIANI como forma de lavagem de dinheiro.  

Lá, consta que, entre 07/05/2012 e 09/05/2017, os créditos em duas contas

do  Bradesco  da  AGROBILARA,  respectivamente  somaram  R$143.033.513,67,  sendo  R$

58.662.371,14, referentes à liquidação de boletos de cobrança; R$20.335.148,98, por meio de

depósitos realizados em praças diversas do Brasil,  dos quais  R$ 312.000,00 efetuados em

espécie e R$63.921.556,51 provenientes de TEDs e transferências entre contas.

Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 144.928.724,92, dos quais R$

55.224.363,23 destinados  para  quitação  de  TEDs,  DOCs,  transferências  e  depósitos  em

contas; R$ 41.785.766,41 pagos pela compensação de cheques; R$ 40.584.530,95 utilizados

para pagamentos diversos; R$ 3.034.868,23 para pagamentos de salários de funcionários; R$

3.678.821,18,  referentes  a  ordens  de  pagamento  expedida,  sendo  que  R$  2.512.500,00

expedida para Tamoio Mineração S/A. 

A AGROBILARA foi alvo de comunicações de operações em espécie.  A
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partir de fls. 24 do RIF nº 29495, são listadas 14 operações nesse segmento.  

Várias delas envolvem PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE e MONICA

DE MOURA FRIAS TRINDADE DIAS, sócios da INVESTIPLAN COMPUTADORES e

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. e da NOVA TRINDADE AGROINDUSTRIAL

LTDA.-ME.,  referidos  no  inquérito  civil  que  apura  enriquecimento  ilícito  de  JORGE

PICCIANI, em razão de, ao mesmo tempo, possuírem relações comerciais com o Estado do

Rio de Janeiro e no ramo de gado com JORGE PICCIANI.

Contadas  7 operações  de  125  mil  reais,  totalizando  875  mil  reais,

envolvendo os TRINDADE, no segmento espécie,  em favor  da AGROBILARA,   6 delas

tendo como responsável PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE JÚNIOR,  realizadas nos

dias 7/04,  8/04, 15/7, 11/12 e  duas, no dia 26/12, todas no ano de 2008;  1 tendo como

responsável MONICA DE MOURAS FRIAS TRINDADE, realizada no dia 9/04/2010.  

Registre-se que tais pagamentos não são condizentes com os valores e época

das  transações  de gado entre  a AGROBILARA e a  família  TRINDADE, identificadas no

inquérito civil do MP, quais sejam:  nos anos de 2006 (R$ 1,04 milhão), 2008 (R$ 210 mil),

2009 (R$ 430 mil)  e 2012 (R$ 216 mil),  quase sempre na qualidade de compradores da

AGROBILARA, empresa controlada por JORGE PICCIANI e seus filhos.

Desse modo as informações até aqui reunidas estão longe de apontar que o

sucesso de  JORGE PICCIANI nos  negócios  está  apartado de  sua posição  política.   Pelo

contrário, o poder político aparece como o caminho para o enriquecimento pessoal, na medida

em que quanto mais poder mais negócios.

Não por acaso foi escolhido pelo político um ramo de negócio propício a

manipulações e acertos entre as partes, que se beneficia da tributação favorável dada ao setor

agropecuário e, sobretudo, com pouco controle e fiscalização do Estado, tudo a dificultar o
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controle de lavagem de ativos por esse setor da economia, apesar das normas implementadas

em 2012, para coibir tal prática em negócios com gado. 

Aliás,  a  atuação  de  políticos  e  empresários  no  comércio  de  gado,

notadamente com vacas de produção mágica e espetacular, como visto acima, já despertou a

atenção da imprensa, valendo destacar matéria com o perspicaz título: “As vacas sagradas

dos  políticos  e  empresários”87,  além  de  várias  outras,  inclusive  a  respeito  de  JORGE

PICCIANI88.  Por certo, a utilização da atividade pecuária para lavagem de dinheiro tem por

premissa o pouco controle e fiscalização do Estado em relação a esse setor da economia.

Portanto, todos os elementos colhidos vão ao encontro do noticiado pelos

colaboradores RICARDO PERNAMBUCO e JONAS LOPES, ou seja, que os negócios no

ramo de gado de JORGE PICCIANI servem para lavagem do produto de crimes antecedentes

de  corrupção  praticados  por  ele,  mas  também,  em demonstração  de  grande  sofisticação,

praticados por terceiros (CARIOCA ENGENHARIA), para pagamento de propina em espécie

a  CABRAL e  para  lavagem  do  produto  do  crime  de  corrupção  de  outros  funcionários

públicos.

Nessa empreitada, sem dúvida o deputado JORGE PICCIANI conta com a

colaboração indispensável de seu filho FELIPE PICCIANI, que   no site do Grupo Monte

Verde  (Agrobilara)  é  apresentado como zootecnista  que  se  dedica  integralmente  à  Monte

Verde.  Aliás, a dedicação à AGROBILARA, além da submissão às diretrizes de seu pai na

condução dos negócios fica patente nos e-mails trocados entre eles, o que significa dizer que

FELIPE age em consonância com o principal  propósito  da empresa,  ou seja,  lavagem de

ativos dos crimes praticados por seu pai e por outras pessoas da esfera de conhecimento do

87 https://oglobo.globo.com/opiniao/as-vacas-sagradas-dos-politicos-empresarios-18294587

88 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/dantas-lavou-dinheiro-com-gado-diz-novo-relatorio-da-pf/  
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,AA1571851-5601,00-

LAVAGEM+DE+DINHEIRO+COM+GADO+E+FACILIMO+DIZ+JUIZ.html 
http://afnoticias.com.br/marcelo-miranda-e-alvo-de-operacao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-secretario-

tem-prisao-decretada/
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seu pai (empresários e funcionários públicos).

20  – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO

Os graves fatos descritos até aqui, revelam uma inegável situação de permanência

das práticas delituosas, sobretudo quanto aos crimes de organização criminosa e lavagem de

dinheiro  praticados  por  JORGE  SAYED  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON

ALBERTASSI.

Com efeito, as organizações criminosas, e suas subdivisões, desveladas nos casos

da  “Operação  Lava  Jato”,  estruturaram-se,  como  se  sabe,  ancoradas  na  certeza  de

impunidade e, de forma peculiar, sobre quatro núcleos:  o político, com posição de chefia e

controle; o administrativo e o financeiro, de suporte operacional; e o empresarial, composto

por agentes corruptores do setor privado, cada qual com sua própria importância, atribuição e

responsabilidade. 

Sem dúvidas, o núcleo político é o que merece maior atenção e, por esse motivo,

exige-se repressão justa e isonômica, à proporção dos efeitos deletérios causados à sociedade.

O desvio sistemático de dinheiro público para garantir a hegemonia partidária de um grupo

político é circunstância que intensifica sobremaneira a lesividade do crime. 

O envolvimento de agentes políticos em organizações criminosas, no exercício de

mandato popular, ou seja, na condição de depositários da confiança do eleitor, representa a

principal ameaça à democracia e ao Estado de Direito, pois, nesta condição, ganham a chance

de  convertê-lo  em Estado criminoso à  revelia  da  soberania  popular  e  das  instituições  de

controle e fiscalização, incluindo-se os órgãos do Poder Judiciário.

Quanto  a  esse  ponto,  muito  bem  lecionou  o  jurista  Luiz  Flávio  Gomes,  ao

comentar a vertente da criminalidade organizada estruturada por agentes públicos (Endógena

ou Criminalidade dos Poderosos) exposta pelo teórico garantista Luigi Ferrajoli, verbis:
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“LUIGI FERRAJOLI, em sua exposição na Universidade de Tucumã
(2012), delineou três grupos de crime organizado:[...]
3º a criminalidade organizada estruturada por agentes públicos (dos
poderes públicos, dos políticos, dos parlamentares e prefeitos, dos
juízes, policiais, fiscais etc.) - também denominada “Endógena” ou
“Criminalidade dos Poderosos” (de acordo com a doutrina alemã:
“Kriminalitat der Machtigen”) [...]
Trata-se de uma forma de crime organizado que originariamente já
nasce dentro dos poderes públicos. É o mais infame de todos, porque
envolve crimes de […] corrupção (que tira a possibilidade de realizar
serviços e programas de interesse de todos).

A mais séria ameaça contra a democracia (pondera FERRAJOLI) é a
emanada desses grupos organizados, que sabem fazer amplo uso da
mimetização dos  capitais  ilícitos,  ou  seja,  sabem,  tanto  quanto  os
poderosos econômicos,  mesclar dinheiro lícito com dinheiro ilícito,
dando  aparência  de  legalidade  para  todo  o  capital.  A corrupção
contraria  todos  os  fundamentos  da  democracia  (transparência,
legalidade,  moralidade  e  etc.).  Afetam  de  modo  grave  a  esfera
pública assim como os princípios democráticos.

O bem jurídico último que está em jogo, quando se crime organizado
que  envolve  o  poder  público,  é  a  própria  democracia,  ou  seja,  o
Estado de Direito. São fundamentos dos bens públicos que entram em
crise, nesse caso.  A capacidade intimidativa e corruptiva do crime
organizado afeta, ademais, a própria função pública de proteção e
de garantia. Ela proscreve a garantia das garantias, que é a função
protetiva jurisdicional  . […]

Trata-se de um crime organizado cleptocrata porque envolve os que
governam o país (os que mandam no poder e no Estado).”89 -  grifo
nosso

Com a deflagração da “Operação Calicute” e dos seus desdobramentos, em

especial  as  “Operações  Descontrole, Quinto  do  Ouro  e Ponto  Final”,  foi  possível

demonstrar a amplitude de atuação da organização criminosa abrigada há anos, dentro do

Partido  do Movimento  Democrático  Brasileiro  – PMDB, no Estado do Rio  de Janeiro,  e

comandada por seus principais caciques, dentre os quais os ora requeridos. 

89 Gomes, Luiz Flávio. Organizações Criminosas e técnicas especiais de investigação: questões controvertidas,
aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013. Salvador: Juspodvim. 2015. Págs. 21, 27, 28 e 30.
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A análise do conteúdo de provas destas Ações Penais em curso perante o Juízo da

7ª  Vara  Federal  Criminal/RJ  permite  concluir  que  a  referida  organização  criminosa,  cujo

modelo se subsume à norma prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/201390, (antes sob a

roupagem de formação de quadrilha) estruturou-se com o objetivo de atacar os cofres públicos

e manter-se no poder, e vem funcionando de maneira comum e rotineira para delinquência do

colarinho branco, adotando práticas financeiras clandestinas e sofisticadas para manter escuso

o produto da corrupção. 

Sobram  indicativos  do  caráter  estável  e  permanente  do  grupo,  direcionado  à

prática  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  e,  acessoriamente,  contra  a  ordem

econômico-financeira, a ordem tributária e a administração da justiça, os quais não estiveram

adstritos ao grupo comandado pelo ex-Governador SÉRGIO CABRAL. São condutas que

eram e  vêm sendo praticadas e coordenadas por outras grandes figuras do espectro político

local, em especial por membros do Poder Legislativo Estadual, entre eles, JORGE SAYED

PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI. 

Na qualidade de Presidente da Assembleia  Legislativa do Rio  de Janeiro -

ALERJ e Presidente da Diretoria-Executiva Estadual do PMBD91, PICCIANI é um membro

imprescindível na organização criminosa, sobretudo pelo expressivo poder político que exerce

sobre os demais órgãos e instituições estaduais, com indiscutível e determinante influência 

A posição de especial destaque de PICCIANI  é uma característica que o torna

dominante da direção delitiva, podendo definir os destinos e influir no regular funcionamento

do grupo, eis que do seu interesse e conveniência depende a ação dos núcleos administrativo e

90 Código Penal:  Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer  crimes:
Pena -  reclusão, de 1 (um) a 3 (três)  anos.  Lei nº 12.850/2013:  Art.  1º [...]  § 1º Considera-se organização
criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional.
91 Disponível  em:  <http://pmdb-rj.org.br/novo/o-partido/diretoria/executiva-estadual/>  Acesso  em:  19  de
outubro de 2017.
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financeiro. 

Assim,  não  se  está  diante  de  uma  trivial  organização  criminosa,  onde  a

substituição de seus membros é usual, segundo a literatura mais conhecida. Pelo contrário, in

casu,  o  elemento  persona é  uma  particularidade  intrínseca.  PICCIANI é  um  membro

insubstituível na estrutura do bando, formado por outras lideranças políticas fluminenses, e

que vem se estruturando de forma regular e ininterrupta desde a década de 90.

Diversos são os registros em que se constata o poder de  PICCIANI  no estado.

Tome-se como exemplo o episódio em que o parlamentar,  junto de uma comitiva por ele

selecionada, reuniu-se com o presidente da República para obter o apoio financeiro ao Rio de

Janeiro.

No episódio, coube ao governador, tão somente solicitar o apoio do cacique ao

projeto de recuperação fiscal e, de quebra, pedir que interviesse na recondução de juiz para o

Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Rio  de  Janeiro,  algo  “importantíssimo”,  nas  palavras  do

governador.

O registro ficou arquivado no celular de PICCIANI, cujo compartilhamento foi

autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

SÉRGIO CABRAL, PICCIANI e PAULO MELO construíram suas carreiras

políticas de forma paralela e simultânea, e se uniram pela conveniência de se perpetuarem no

poder e, assim, enriquecerem. 

É  fato  que  a  organização  criminosa  é  antiga.  Nasceu  no  início  da  década  de

noventa.  Mas  se  ilude  aquele  que  acredita  que  os  atos  de  corrupção  praticados  pela

organização  criminosa  em questão  tenham sido  consumados  em momento  pretérito.  É  o
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mesmo grupo político que continua no poder como ficou registro ao longo da presente peça,

sobretudo com os registros sobre matérias jornalistas noticiando que já em 1999 havia notícias

de corrupção envolvendo os políticos e os empresários de ônibus. 

Mesmo com o alijamento de alguns dos seus integrantes, o grupo não dá sinais de

arrefecimento e ganha fôlego com a adesão de novos integrantes, como é o caso de EDSON

ALBERTASSI.

Os diversos episódios ilícitos narrados ao longo da presente peça, alguns inclusive

em plena fase de execução,  comprovam que os vínculos associativos entres os deputados

estaduais    JORGE  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON  ALBERTASSI   continuam

vigentes e que o usufruto de bens e valores originados de vantagens indevidas obtidas ao

longo das últimas décadas são mantidos ocultos ou dissimulados aos olhos da fiscalização e

do Sistema Financeiro Nacional. 

A hipótese é, portanto, de genuíno flagrante próprio de crimes permanentes,

nos termos do artigo 302, inciso I, c/c artigo 303 do Código de Processo Penal, que assim

dispõem: “considera-se em flagrante delito quem […] está cometendo a infração penal”, e,

“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a

permanência.” 

Vale  destacar  que  o  crime  de  associação  à  organização  criminosa,  na

modalidade “integrar”, previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/201392, possui natureza jurídica

de crime permanente, ou seja, a consumação se protrai no tempo enquanto o agente faz parte,

preenche a estrutura do grupo ou com este estabelece ou mantém conexão. 

92 Lei nº 12.850/2013: Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas 
correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

176



Esse é  o entendimento que prevalece na doutrina especializada (Guilherme de

Souza  Nucci,  Cezar  Roberto  Bittencourt,  Luiz  Flávio  Gomes  e  Renato  Brasileiro93)  e  na

jurisprudência das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. INTEGRANTE DO PCC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE  PRAZO  PARA  O  FIM  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
SUPERVENIENTE  SENTENÇA.  PLEITO  PREJUDICADO  NESTA
PARTE.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  CONVERTIDA  EM
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECRETO  PRISIONAL.
ÉDITO CONDENATÓRIO (3 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME
INICIAL  FECHADO).  MANUTENÇÃO  DA  SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.  NEGADO  O  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  PERICULOSIDADE  CONCRETA  DA  PACIENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. […]
VIII - Em se tratando da prática do crime de organização criminosa
(permanente), ainda que outros crimes tenham sido praticados, esta
Corte, adotando a literalidade do disposto no art. 71 do Código de
Processo  Penal,  reconhece  a  fixação  da  competência  pela
prevenção.  […]”  (HC 312.391/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015) – grifo
nosso

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E
PARTICIPAÇÃO  EM  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  PRISÃO
PREVENTIVA.  REVOGAÇÃO.  REITERAÇÃO.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA.  TESTEMUNHAS  A  SEREM  OUVIDAS  POR
PRECATÓRIA.  INTERROGATÓRIO.  NULIDADE  NÃO
CONFIGURADA  (ARTS.  222  E  400  DO  CPP).  EXCESSO  DE
PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.  COMPLEXIDADE DO
FEITO,  QUE  CONTA  COM  DEZESSETE  RÉUS  E  DIVERSAS
PRECATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS. DEMORA JUSTIFICADA.
INSTRUÇÃO  ENCERRADA.  SÚMULA  52/STJ.  CRIME  DE
ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA.  LEI  N.  12.850/2013.  INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  711/STF.  FIANÇA  INDEFERIDA.  PENAS  QUE,
SOMADAS,  ULTRAPASSAM  O  LIMITE  DE  4  ANOS.
PRECEDENTES. […] 4. Incabível a pretensão recursal de se afastar

93 Disponível  em  <http://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/organizacao-criminosa-aspectos-legais-
relevantes>  Acesso  em:  18  de  outubro  de  2017.  Vide:  Bittencourt,  Cezar  Roberto;  Busato,  paulo  César.
Comentários à lei de organização criminosa – lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva. 2014. Pág. 80; Gomes,
Luiz  Flávio.  Pág.  102;  e  De  Lima,  Renato  Brasileiro,  Legislação  criminal  especial  comentada.  3ª  Edição.
Salvador: Juspodivm. 2015. Pág. 494.  
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a incidência da Lei n. 12.850/2013, considerando que a organização
criminosa  é  crime  permanente,  incidindo  in  casu  a  Súmula
711/STF, segundo a qual a lei penal mais grave aplica-se ao crime
continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência, hipótese dos autos.
[...].”  (RHC 48.121/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014,  DJe 06/11/2014) – grifo
nosso

Em que pese a imprescindibilidade da atividade política para o desenvolvimento

social e para a manutenção do Estado de Direto, o que se nota é que ao longo da titularidade

de seus mandatos, a atuação política de PICCIANI, PAULO MELO e EDSON ALBERTASSI

sempre foi dissimulada, pautando-se pela priorização dos seus respectivos objetivos, políticos

e financeiros, em detrimento do interesse público.

Essa realidade pode ser exemplificada com episódio acima mencionado pelo qual

houve a tentativa de excluir as empresas do setor de transporte coletivo da obrigatoriedade de

contribuir para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, criado pela Lei 7.428/16 para aumentar

a arrecadação do Estado. 

Mesmo com a grave crise financeira que se abateu sobre o Estado, que impôs a

adoção  de  medidas  austeras  para  o  reequilíbrio  das  contas  públicas,  os  investigados  não

tiveram pudor em tentar  driblar  as  regras  para preservar  os  seus,  inobstante  os deletérios

efeitos  sociais  dessa  iniciativa  e  o  total  desapego ao  múnus  público  inerente  à  atividade

parlamentar.

E não existe nenhum sinal de que essa escalada criminosa possa vir a ter algum

freio  inibitório.  Mesmo após  a  operação  Lava  Jato  e  os  seus  desdobramentos,  o  trio  de

corruptos deu seguimento às práticas criminosas, modificando apenas a logística da entrega da

propina. No caso da FETRANSPOR, os pagamentos outrora feitos por NOVIS, passaram a

ser  realizados  por  MARCELO  TRAÇA,  seja  pessoalmente,  como  ocorreu  com

ALBERTASSI, seja por interpostas pessoas, no caso de PICCIANI. PAULO MELO não foge
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à regra como se pode evidenciar por suas ingerências no contrato do grupo FACILITY para o

preenchimento de vagas no DETRAN. 

Além de tudo isso, a forma com que a propina é paga, ou seja, mensalmente, torna

a atuação dos políticos mais deletéria, pois controlada permanentemente, o que os coloca na

condição permanente de devedores e consequente patrocinadores dos interesses dos grupos

que os financiam. Exemplo disso é que mesmo depois da deflagração da operação Ponto Final

a CPI  dos ônibus foi barrada. 

Há que se registrar ainda a maior dificuldade de identificar os atos de ofício que

estão  sendo  remunerados,  sobretudo  porque  há  vários  setores  em  que  a  logística  da

distribuição  da  propina  ainda  não  foi  mapeada  e,  justamente  por  isso,  teima  em  ter

continuidade

A demonstração de força da organização criminosa pode ser medida pelo episódio

mais  recente  de  escolha  do  substituto  de  JONAS  LOPES  no  TCE. O  assunto  tornou-se

público  quando a  imprensa  divulgou que os  três  integrantes  da  lista  tríplice  renunciaram

simultânea e expressamente à disputa do cargo de conselheiro titular daquela Corte.
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Com isso abriu-se uma brecha, juridicamente questionável, para que o governador

do estado exercesse a prerrogativa de indicar o substituto, escolha que recaiu sobre EDSON

ALBERTASSI.

Essa movimentação ocorreu de forma simultânea, já que a renúncia, como indica

o  documento  supra,  se  deu  no  dia  1  de  novembro  de  2017,  enquanto  a  indicação  de

ALBERTASSI foi logo em seguida. Imediatamente foi designada a sabatina para o dia 9 de

novembro, com previsão de ser submetido ao plenário da ALERJ no dia 14 de novembro de

2017. 

Quando se tem em perspectiva o quadro de organização criminosa que hoje já se

conhece, colonizando grande parte dos espaços institucionais do Estado do Rio de janeiro, não

é possível acreditar em coincidências. 

É notória a situação trágica que envolve a corte de contas do Estado, com seis de

seus membros afastados por decisão do STJ na Operação Quinto do Ouro. Não se pode tomar

como inocente a articulação em torno da indicação específica de ALBERTASSI para ocupar,

neste momento, uma vaga deste colegiado, especialmente tomando-se em conta a série forte

de indícios que apontam para este deputado como sendo uma peça chave na ORCRIM. 

Mais  que  isso,  sua  indicação  depende  diretamente  da  articulação  dentro  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  ALERJ,  presidida  pelo  comparsa

JORGE PICCIANI.

Trata-se, portanto, de uma reação bem articulada da cúpula da organização

às atividades de persecução já em curso na primeira instância e no STJ, bem assim à

antecipação  clara  de  que  os  desdobramentos  destas  investigações  acabariam  por

alcançar os detentores de foro no TRF2.

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

181



Fazer do deputado  ALBERTASSI um membro do TCE/RJ a esta altura é uma

demonstração forte  de poder por parte da organização criminosa,  poder este que somente

encontrará barreira suficiente na decisão judicial de acautelar a ordem pública e proteger a

atividade persecutória que ora se inicia. 

Importante ressaltar que não se busca aqui superar os cânones da separação dos

poderes,  caros  às  repúblicas  democráticas.  Nem mesmo desafiar  a  discricionariedade  dos

agentes públicos nas indicações de postos estratégicos. 

Mas o momento não é para ingênuos. Nem para tibiezas. 

Estamos tratando de uma organização criminosa infiltrada no aparelho de estado,

que vem se valendo dos poderes e garantias que a democracia construiu para o bem comum,

para se protegerem da lei e permanecerem no crime. 

É preciso reconhecer que a manobra para tornar ALBERTASSI um Conselheiro

do TCE faz parte de um contexto maior de blindagem dos membros da organização, obstrução

de justiça, além de denotar estratégia de perpetuação da atividade da organização. 

A eventual  conquista  de  um  foro  diferenciado  por  um  dos  membros  da

organização,  ainda  que  não  seja  certeza  de  impunidade,  implica  em  tumulto  e

procrastinação. São  fatores  que  conferem  proteção,  ao  mesmo  tempo  em  que  criam

obstáculos à eficácia da prestação jurisdicional penal. 

Mas mais que isto, transmitem uma mensagem de força e vigor da organização

criminosa que, desta forma, sinaliza a seus comparsas e também aos cidadãos honestos, que a

despeito das investidas da lei, permanecem fortes e destemidos. Dispostos a se manter onde

estão. 
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É  preciso  proteger  a  sociedade  fluminense  desta  reação  do  crime.  É  preciso

garantir às instituições fluminenses um nível mínimo de proteção jurisdicional, ao menos até

que toda a cadeia criminosa esteja desvendada. 

Talvez  nunca  se  tenha  estado  diante  de  um  conceito  de  ordem  pública  tão

evidenciado quanto no presente, em que esta categoria está diretamente ligada à necessidade

de proteger a sociedade pela via da proteção às suas instituições democráticas.

 Mas a situação de flagrante não alcança apenas a organização criminosa.

Semelhante  natureza  tem  o  delito  de  lavagem  de  dinheiro,  na  modalidade

“ocultar”, previsto no artigo 1º,  caput,  da Lei nº 9.613/9894. A consumação do crime, neste

caso, prolonga-se enquanto o agente promove a conservação clandestina de bens e valores do

âmbito  de  vigilância  das  autoridades,  não  se  exigindo  um resultado,  mas  tão  somente  a

insistência em distanciar o objeto material da sua procedência – vantagem indevida decorrente

de crimes de corrupção lato sensu.

Na lição do Desembargador Federal Fausto de Sanctis, verbis: 

“Ocultar  […]  é  crime  permanente  […];  enquanto  estiver
ocultando ou dissimulando, há consumação da Lavagem. Caso
se  encontre  na  decisão  do  agente  a  paralisação  ou  não  do
procedimento  proibido,  está  caracterizada,  pois,  a
permanência.  Nesse  sentido,  Rodolfo  Tigre  Maia  e  Marco
Antônio de Barros.”95 - grifo nosso

O tema foi enfrentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que

fixou  a  natureza  permanente  do  referido  delito,  no  julgamento  da  Ação  Penal  nº  863,

deflagrada contra o atual Deputado Federal Paulo Maluf. Veja-se a seguinte ementa:

94 Lei nº 9.6013/98: Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
95 Sanctis, Fausto Martin De. Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de dinheiro, 
mercado de capitais. Rio de Janeiro: Forense. 2015. Pág. 207.
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PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AÇÃO  PENAL
ORIGINÁRIA.  EX-PREFEITO  MUNICIPAL.  ATUAL
DEPUTADO  FEDERAL.  DENÚNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  LAUDO  PERICIAL.  IMPROCEDÊNCIA.
NATUREZA  DA  PROVA  DA  MATERIALIDADE
DOCUMENTAL E NÃO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OPINIÃO
TÉCNICA  ESPECIALIZADA.  PARCIAL  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. CRIME DE LAVAGEM
DE  DINHEIRO.  MODALIDADE  OCULTAR.  NATUREZA
PERMANENTE DO CRIME RECONHECIDA.  PRESCRIÇÃO
QUE NÃO TERIA OCORRIDO AINDA QUE O CRIME FOSSE
INSTANTÂNEO  DE  EFEITOS  PERMANENTES.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE
“IN MALAM PARTEM” DA LEI PENAL. ATOS DE LAVAGEM
PRATICADOS  QUANDO  JÁ  ESTAVA  EM  VIGOR  A  LEI
9.613/98  A DESPEITO DE O CRIME ANTECEDENTE TER
SIDO  PRATICADO  ANTERIORMENTE.  MATERIALIDADE,
AUTORIA,  TIPICIDADE  OBJETIVA  E  SUBJETIVA
PROVADAS. CONDENAÇÃO DECRETADA. 

[...]

3.  O crime de lavagem de  bens,  direitos  ou valores,  quando
praticado  na  modalidade  típica  de  “ocultar”,  é  permanente,
protraindo-se  sua  execução  até  que  os  objetos  materiais  do
branqueamento se tornem conhecidos, razão pela qual o início
da contagem do prazo prescricional tem por termo inicial o dia
da cessação da permanência,  nos termos do art.  111, III,  do
Código  Penal.  [...]
(AP 863, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado  em  23/05/2017,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-191
DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017) – grifo nosso

Ainda sobre o julgado acima mencionado,  destacam-se as considerações feitas

pelo Exmo. Ministro Edson Fachin:

“Como  se  sabe,  ao  contrário  dos  delitos  instantâneos,  cuja
ação  ocorre  num momento  específico  e  bem delimitado,  nos
crimes  permanentes,  como  bem  salientado  por  Paulo  César
Busato, “a ação segue em curso enquanto dura a permanência,
razão pela qual todo esse tempo é considerado tempo do crime,
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devendo ser  computado como momento exato aquele  em que
cessa a permanência, inclusive a efeito de prescrição (art. 111,
inciso III, do Código Penal).” (Direito penal – parte geral. São
Paulo : Atlas, 2013, p. 145).

Tratar  essa  modalidade  delitiva  como  crime  permanente
decorre da constatação segundo a qual quem oculta a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade
de bens, direitos ou valores provenientes de crime, enquanto os
mantiver oculto, ou seja, escondidos, permanece realizando a
conduta correspondente a esse verbo núcleo do tipo. Ocultar,
portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento
inicial  do  encobrimento,  mas  é  ação  que  perdura  enquanto
escondido estiver o objeto material do crime, máxime quando o
autor detém o poder de fato sobre referido objeto.

Por essa razão, a despeito  das discussões a respeito  do bem
jurídico tutelado pelo legislador com a tipificação do crime de
lavagem, como a atividade delitiva violadora do bem jurídico
tutelado se prolonga no tempo, impende reconhecer que este, o
bem jurídico, permanece sendo violado enquanto não cessa a
atividade delitiva.

A característica básica dos delitos permanentes, portanto, está
na  circunstância de que a execução desses crimes não se dá
num  momento  definido  e  específico.  A  execução  dos  crimes
permanentes  ocorre  num  alongar  temporal.  Quem  oculta  e
mantém ocultada  alguma coisa,  permanece  ocultando-a  até
que conhecida a coisa se torne.

(…)

O  crime  de  lavagem  de  dinheiro  na  modalidade  ocultar,
portanto, é igualmente permanente e subsiste até o instante em
que  os  valores  provenientes  dos  crimes  antecedentes  sejam
descobertos”. - grifos nossos.

A conceituação do crime permanente sempre perdurou sem vacilos na doutrina e

jurisprudência, assim como em relação ao estado de flagrância que dele decorre. 
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Na doutrina clássica, por exemplo, Nelson Hungria já lecionava que “a atividade

ou inatividade não se fragmenta […]” pois “o crime permanente é naturalmente uno.”96 O

autor  do  crime  tem  o  poder  de  fazer  cessar  a  perturbação  do  bem  jurídico  a  qualquer

momento, na medida em que tem a autoridade sobre a ocorrência da conduta e do resultado.

Dado o caráter uno do crime permanente, a extensão dos seus efeitos lesivos ao bem jurídico

tutelado é arrastado em companhia da possibilidade de flagrante delito. 

A todo momento há um estado infracional, ou há, como nas palavras de Marco

Antônio Vilas Boas, “uma chama a manter aceso o calor dos acontecimentos. A infração

permanente não apaga enquanto houver uma desistência do seu autor ou a interferência de

elemento estranho ao meio em que ele sobrevive”97.

Os  crimes  de  associação  à  organização  criminosa  e  de  lavagem  de  dinheiro

acarretam, por sua natureza especial, um duradouro estado de flagrante, considerando que os

respectivos bens jurídicos – a paz pública, a administração da justiça e a ordem econômico-

financeira – estão sendo lesados dia a dia. 

Essa constatação já havia sido feita, novamente, por Nelson Hungria, ao comentar

o tipo de formação de quadrilha,  verbis:  “o momento consumativo do crime é o momento

associativo, pois com êste já se apresenta um perigo suficientemente grave para alarmar o

público ou conturbar a paz ou a tranquilidade de ânimo da convivência civil.”98

Ora, a circunstância de ser a organização criminosa composta por líderes políticos

e mandatários de poder eletivo é fato que agrava este perigo e desestabiliza o sentimento

coletivo de segurança pública e de confiança na ordem jurídica. 

96 Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume I. Tomo 2º. Arts. 11 a 27. Rio de Janeiro: Revista
Forense. Pág. 44.
97 Vilas Boas, Marco Antonio, Processo penal completo: doutrina, formulários, 
jurisprudência e prática. São Paulo: Saraiva. 2001. Pág. 314.
98 Hungria, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume IX. Arts. 250 a 281. Rio de Janeiro: Revista Forense.
Pág. 177.
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Sobre tal circunstância, relevantes são trechos do voto do ex-Ministro Ayres Brito,

nos autos do Habeas Corpus nº 89.417/RO:

“[...] se há crime organizado – es estamos cuidando disso -, é porque
um  grupo  se  predispõe  a  agredir  de  modo  petulante,  de  modo
desabrido, a segurança pública citada no art. 144, porque  o crime
organizado desorganiza a sociedade. A sociedade fica insegura. E o
art.  144 diz  com a  segurança pública.  Ela  existe  para quê? Para
prestigiar os valores da ordem pública e da incolumidade dos bens e
dos patrimônios.
Quanto se está diante de crime de quadrilha, de crime de bando,
está-se  diante  da mais  escancarada agressão,  da mais  deliberada
agressão à segurança pública […].” - grifo nosso

Eis  porque  a  possibilidade  do  uso  da  prisão  em  flagrante  em  crimes

permanentes, como nos casos de associação criminosa lato sensu e lavagem de dinheiro, é

óbvia99.

Por sua vez, a continuidade do processo de branqueamento de capitais dificulta e

impede a reparação dos danos causados ao erário, como também compromete a investigação e

instrução  dos  crimes  antecedentes,  enfraquecendo,  por  sua  vez,  o  liame  probatório  de

apuração a estes delitos. 

Aliás, os crimes de lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, inserem-se na

classificação de delito misto, isto é, possuem uma conduta inicial positiva, consubstanciada

justamente na ação propriamente dita  de ocultar  bens e  valores,  e  uma  conduta posterior

omissiva, caracterizada pela manutenção de sigilo sobre a existência e localização do produto

do crime. Nesta segunda etapa, é evidente o caráter permanente da ilicitude. 

99 Oportunamente, confira o precedente do Superior Tribunal de Justiça:  “O crime de quadrilha ou bando,
dada sua natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante durante todo o lapso temporal em que se
verificar  a  manutenção  da  associação  dos  consortes.”  (HC  157.886/SP,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 28/02/2011)
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Não há a necessidade de externação de atos instrumentais atuais, nem mesmo

a  materialidade  visual  do  crime  de  lavagem,  bastando  apenas  a  postura  negativa

vinculada ao processo de branqueamento para que se esteja a frente de um flagrante

delito. 

Para se configurar o flagrante de crime permanente, desnecessária a prática atual

de atos materiais. O que está em jogo é o estado de risco do bem jurídico e não a renovação

do atuar criminoso. O não fazer, muitas vezes é o que preserva e intensifica o risco do bem.

Negar a possibilidade do sistema de justiça atuar concretamente para impedir a perpetuação

do risco é  insustentável. 

O tema é antigo e já foi objeto de decisão histórica do Supremo Tribunal Federal,

nos atos do Habeas Corpus nº 30.308, de Relatoria do Ministro Orosimbo Nonato, aos 26 de

maio de 1950, verbis: “[...] não foi o impetrante visto na prática de infração. Mas, o caso

era de crime permanente e que não depende de atividade constante da parte, bastando

atos  negativos,  determinações  da  inércia  para  que  a  situação  criminosa  perdure.”

(Arquivo Judiciário, vol. 89, págs. 104-107100). 

Como visto nos capítulos, diversos são os registros de movimentações financeiras

de forma clandestina, cujo produto está sendo pulverizados em contas de terceiros e ou nos

diversos negócios conduzidos pelos investigados.

Tome-se  como  exemplo  os  pagamentos  feitos  a  ALBERTASSI pela

FETRANSPOR,  por  intermédios  da  rádios  em  nome  do  seu  grupo  familiar.  Sem  o

depoimento  do  colaborador  MARCELO  TRAÇA  e  a  quebra  do  sigilo  bancário  da

FETRANSPOR, jamais se saberia 

100 Filho. Eduardo Espínola. Código de processo penal brasileiro anotado. 4ª Edição. Volume 3. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi. 1950. Pág. 345.
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Aliás,  a  utilização  das  empresas  para  lavagem de  dinheiro,  principalmente  na

comercialização  de  gado  e  imóveis,  é  a  principal  estratégia  empregada  por  PICCIANI e

PAULO MELO como registram os capítulos acima.

No caso presente, os requeridos vêm contribuindo diuturnamente para a violação

da paz pública e promovendo processos de lavagem de dinheiro, de modo que o estado de

flagrância é manifesto. 

Não é ilógico defender que, no combate à criminalidade organizada, é de suma

importância a intervenção externa, com o fim de neutralizar o grupo ou, ao menos, diminuir

os seus  efeitos  lesivos.  Por  esta  razão é  que se anseia  a  urgente e  imediata  aplicação de

medida de autodefesa da sociedade, proporcional aos injustos praticados, como a captura, a

condução coercitiva e a respectiva lavratura de prisão em flagrante delito dos integrantes da

organização criminosa.

21 - DA PRISÃO PREVENTIVA

Sem prejuízo do que foi exposto acima, requer o MPF seja decretada a prisão

preventiva de:

1. JORGE SAYED PICCIANI 

2. JORGE LUIZ RIBEIRO

3. CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA

4. PAULO CESAR MELO DE SÁ

5. ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO

6. EDSON ALBERTASSI 

7. LELIS MARCOS TEIXEIRA 

8. JACOB BARATA FILHO

9.   JOSE CARLOS REIS LAVOURAS.
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Em que pese o reconhecimento da situação de flagrante e como consequência

dela, faz-se necessário impor a prisão preventiva de JORGE SAYED PICCIANI, PAULO

MELO  e  EDSON  ALBERTASSI sem  a  observância  da  medida  constitucional  que

determina a submissão da medida judicial às casas legislativas (art. 54.  

Como visto, há indícios veementes da prática criminosa e de sua autoria,  com

severa repercussão social, algo que está impor a adoção da medida constritiva de liberdade

por  ser  o  único  meio  de  barrar  os  efeitos  deletérios  dessa  habitual  e  reiterada  atuação

criminosa.

A Lei 12.403/11 ampliou significativamente o rol de medidas cautelares pessoais

diversas da prisão, proporcionando ao magistrado a escolha da providência mais ajustada ao

caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade. 

No caso em tela, entretanto, a imposição da custódia cautelar é a medida mais

adequada, ante a gravidade, habitualidade e atualidade dos fatos, bem como dos indícios já

mencionados de reiteração criminosa. Senão vejamos. 

A prisão  preventiva  funda-se  na  segregação  provisória  quando  presentes  os

requisitos de fumus comissi delicti e periculum libertatis, consubstanciados na probabilidade

de existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, no perigo que a liberdade do

investigado representa para a eficácia da apuração criminal e fiel aplicação da lei. 

Tais premissas estão delimitadas no art. 282 e art. 312, ambos do CPP:

Art.  282.  As medidas cautelares  previstas  neste  Título deverão ser
aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a
instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do
fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
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§  1o As  medidas  cautelares  poderão  ser  aplicadas  isolada  ou
cumulativamente. 

§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a
requerimento  das  partes  ou,  quando  no  curso  da  investigação
criminal,  por  representação  da  autoridade  policial  ou  mediante
requerimento do Ministério Público.

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da
medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a
intimação  da  parte  contrária,  acompanhada  de  cópia  do
requerimento  e  das  peças  necessárias,  permanecendo os  autos  em
juízo.

§  4o  No  caso  de  descumprimento  de  qualquer  das  obrigações
impostas, o juiz,  de ofício ou mediante requerimento do Ministério
Público,  de  seu  assistente  ou  do  querelante,  poderá  substituir  a
medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando
verificar  a  falta  de  motivo  para  que  subsista,  bem como voltar  a
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6oA prisão preventiva será determinada quando não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por
força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Com o advento da Lei 12.403/11, surgiu ainda um terceiro pressuposto para a

decretação não só da prisão preventiva como também das demais cautelares constritivas da

liberdade:  a  observância  do  binômio  necessidade-adequação,  matizes  do  princípio  da

proporcionalidade. 
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Logo, diante deste novo cenário legal da matéria, a prisão preventiva passou a ser

vista como ultima ratio, privilegiando-se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do

CPP. 

Nesse sentido, Eugênio Pacelli assevera que “a referência feita à adequação da

providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato,

bem  como  as  condições  pessoais  do  indiciado  (na  investigação),  ou,  do  acusado  (no

processo),  vem  a  ser,  na  realidade,  a  verdadeira  pedra  de  toque  do  novo  sistema  de

cautelares.”101

Sem  embargo,  em  que  pese  a  excepcionalidade  da  medida,  é  consolidada  a

jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva  não importa violação à  presunção de

inocência (art. 5º, inciso LVII, CR/88) e, uma vez decretada de acordo com os parâmetros

legais, sua idoneidade constitucional é inconteste. 

Isso porque não se trata de antecipação da pena, mas de instrumento processual de

extrema relevância para a conveniência da instrução criminal, com vistas à colheita probatória

efetiva e fiel aplicação da lei penal, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional

e, em última análise, restabelecer a paz social, especialmente nas hipóteses em que há risco

concreto de reiteração criminosa  e reprovabilidade da dinâmica delitiva acima da média. 

Adiante transcrevem-se trechos de vários julgados ilustrativos:

“(...)  Prisão  preventiva.  Afora  a  gravidade  concreta  da  infração
penal,  a  reiteração  na  prática  criminosa  constitui  motivo  hábil  a
justificar a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública,  conforme o  art.  312 do  Código de  Processo  Penal  (...)”.
(STF, 1a Turma, HC-AgR n. 116.744, rel.  Min. Rosa Weber, DJ de
13/8/2013) 

101PACELLI, Eugênio de Oliveira – Curso de Processo Penal –  Atualização da 13ª Edição. Lumen Juris,
2011, p. 432.
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“(...) A privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação
resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio
texto  da  Constituição  da  República  (CF,  art.  5º  ,  LXI),  não
conflitando,  por  isso  mesmo,  com  a  presunção  constitucional  de
inocência  (CF,  art.  5º,  LVII)  –  reveste-se  de  caráter  excepcional,
somente  devendo  ser  ordenada,  por  tal  razão,  em  situações  de
absoluta e real necessidade (…).” (STF, 2a Turma, HC n. 94.194/CE,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 20.11.2012)

“(...)  A  decretação  da  prisão  preventiva  baseada  na  garantia  da
ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a
justificar a segregação cautelar, em especial diante da possibilidade
de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constrição
(...)”. (STF, 2ª Turma, HC n. 96.997, rel Min. Ricardo Levandowski,
DJ de 9/6/2009)

“(...)  A  custódia  cautelar  do  Paciente  mostra-se  suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo, portanto,
como  se  reconhecer  o  constrangimento,  notadamente  porque,  ao
contrário  do  que  se  alega  na  petição  inicial,  existem  nos  autos
elementos  concretos,  e  não  meras  conjecturas,  que  apontam  a
periculosidade  do  Paciente,  circunstância  suficiente  para  a
manutenção  da  prisão  processual  (...)”.  (STF,  1ª  Turma,  HC  n.
94.260, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 17/6/2008)

Por sua vez, os requisitos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do CPP,

foram muitos bem sintetizados pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto no julgamento

da AC 4.039/DF:

“(...) algumas premissas são fundamentais para um juízo seguro
a respeito da prisão preventiva. A primeira delas é a de que se
trata  de  medida cautelar  mais  grave  no  processo  penal,  que
desafia o direito fundamental da presunção de inocência, razão
pela  somente  'deve  ser  decretada  quando  absolutamente
necessária.  Ela  é  uma  exceção  à  regra  da  liberdade'  (HC
80282, Relator(a): Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ de
02-02-2001).  Ou  seja,  a  medida  somente  se  legitima  em
situações em que ela for o único meio eficiente para preservar
os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o
art. 312 do Código de Processo Penal. (…)
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A segunda premissa importante é a de que, a teor do disposto
no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
pressupõe, sim, prova da existência do crime (materialidade) e
indício suficiente da autoria; todavia, por mais grave que seja o
ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova da autoria,
esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o
encarceramento  preventivo.  A  eles  deverá  vir  agregado,
necessariamente,  pelos  menos  mais  um  dos  seguintes
fundamentos,  indicativos  da  razão  determinante  da  medida
cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da
ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou
(d) a segurança da aplicação da lei penal. (…)

Mas  há  ainda  uma  terceira  premissa:  em  qualquer  dessas
situações,  além  da  demonstração  concreta  e  objetiva  das
circunstâncias  de  fato  indicativas  de  estar  em  risco  a
preservação dos valores jurídicos protegidos pelo art.  312 do
Código de Processo Penal,  é  indispensável  ficar  evidenciado
que o encarceramento do acusado é o único modo eficaz para
afastar esse risco. (…)”102. 

Do mesmo modo,  consoante leciona Andrey Borges  de Mendonça,  “A prisão

preventiva pode ser decretada quando se demonstrar o perigo que a liberdade do agente

pode causar a bens jurídicos e valores tutelados pelo processo, ou, ainda, para a própria

comunidade. Como dito, a prisão preventiva visa tutelar valores relacionados à persecução

penal (intraprocessuais) e interesses da sociedade (metaprocessuais), que poderiam sofrer

risco  caso  o  autor  do  delito  permanecesse  em liberdade  durante  o  processo.  Assim,  os

chamados  'fundamentos  da  prisão  preventiva'  indicam  justamente  qual  é  o  perigo  da

liberdade do acusado para o processo. Em outras palavras, expressam o periculum libertatis,

demonstrando o motivo pela qual a prisão do investigado/réu é necessária antes do trânsito

em julgado.”103

102 AC  4039  Ref,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 12-05-2016 PUBLIC 13-05-2016).
103 Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Editora Método: São Paulo, 2011. p. 262. 
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Ora, a hipótese dos autos não destoa das premissas acima lançadas. A gravidade

dos fatos narrados, aliado ao claro estado de flagrância dos investigados, indicam que a única

maneira de garantir a fluência regular do processo e interromper os crimes praticados por esta

sofisticada organização criminosa é através da constrição libertária.

Deveras, o material colhido até o momento é robusto o suficiente para confirmar a

materialidade e indícios de autoria, evidenciando a prática de condutas graves e extremamente

deletérias à Administração Pública, bem como um comportamento criminoso sistêmico e de

inconcebível desprezo pela coisa pública, num estado hoje literalmente falido em boa medida

pela atuação desenfreada dessa insidiosa organização.

Diante do cenário degradante em que o Rio de Janeiro se encontra, com hospitais

e transportes públicos sucateados, servidores ativos e aposentados passando privações por não

receberem seus salários e segurança pública sem controle efetivo, as  práticas insistentes de

corrupção e  lavagem de dinheiro configuram, no mínimo,  verdadeira  afronta à  população

fluminense, principal vítima dos crimes praticados por integrantes do legislativo estadual e

seus respectivos colaboradores.

A permanência  de  JORGE SAYED PICCIANI,  PAULO MELO e EDSON

ALBERTASSI em liberdade representa, portanto, verdadeiro risco à efetividade da atuação

jurisdicional e à garantia da ordem pública pois, diante da ampla rede de influência política e

econômica que possuem, não medirão esforços para dificultar a aplicação da lei penal e dar

prosseguimento aos delitos comumente praticados.

A  análise  meticulosa  da  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  leva  ao

entendimento de que para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da

ordem pública, é importante demonstrar a periculosidade do agente, o seu papel de destaque

na organização criminosa, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva,  o que se

revela nas práticas delituosas mesmo depois de iniciada a investigação, comum em atividades
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ilícitas  em  desenvolvimento  por  longo  período  e  das  quais  se  inferem  ilícitos  contra  a

administração pública e corrupção sistêmica.

Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“(…)  A  manutenção  da  segregação  processual  justifica-se,  na
espécie, pela configuração de, ao menos um dos requisitos do art. 312
do  Código  de  Processo  Penal,  qual  seja,  a  garantia  da  ordem
pública,  em  razão  do  fato  de,  além  da  grande  quantidade  de
medicamentos  apreendidos,  ter  o  recorrido  comercializado
medicamentos  como  Pramil  e  Cytotec,  que  denotam  alta
periculosidade à saúde dos moradores da região. 3. A manutenção da
prisão do recorrente evita a reiteração da conduta delitiva, já que
consta dos autos ser sócio de empresa de comércio e distribuição de
medicamentos  proibidos.  4.  As  condições  pessoais  favoráveis,  tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa,  não  têm  o  condão  de,  por  si  sós,  desconstituir  a  custódia
antecipada,  caso  estejam  presentes  outros  requisitos  de  ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(...)”.  (RHC  201300687363,  FELIX  FISCHER,  STJ  -  QUINTA
TURMA, DJE DATA:15/10/2014) (grifos nossos)

“(...)  Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade
de  locomoção  (CR,  art.  5º,  LXI)  se  contrapõe  o  princípio  que
assegura  a  todos  direito  à  segurança  (art.  5º,  caput),  do  qual
decorre,  como  corolário  lógico,  a  obrigação  do  Estado  com  a
'preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio' (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do Código
de  Processo  Penal,  a  prisão  preventiva  não  viola  o  princípio  da
presunção  de  inocência.  Poderá  ser  decretada  para  garantia  da
ordem pública -  que é  a 'hipótese  de interpretação mais  ampla  e
flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se
pela  expressão  a  indispensabilidade  de  se  manter  a  ordem  na
sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e
traumáticos  na  vida  de  muitos,  propiciando  àqueles  que  tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade
e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do
agente'  (Guilherme de Souza Nucci). Conforme Frederico Marques,
'desde que a permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a
novos  crimes,  ou  cause  repercussão danosa e  prejudicial  ao  meio
social,  cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem  pública'  (…)  Havendo  fortes  indícios  da  participação  do
investigado em 'organização criminosa'  (Lei  n.  12.850/2013),  em
crimes  de  "lavagem de  capitais"  (Lei  n.  9.613/1998)  e  'contra  o
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sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados
a fraudes  em processos  licitatórios  dos  quais  resultaram  vultosos
prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em
seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da
prisão  preventiva  como  garantia  da  ordem  pública (…)”.  (HC
201403376106,  NEWTON  TRISOTTO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/SC),  STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE
DATA:10/03/2015) (grifos nossos)

“(…) É válida a decretação da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a
periculosidade  do  acusado,  manifestada  por  sua  participação em
estruturada organização criminosa, na qual exerce função relevante
(…).” (RHC 51.072/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA,  julgado em 23/10/2014,  DJe  10/11/2014)  (grifos
nossos).

“(…) A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio
cardeal  no processo penal  em um Estado Democrático de Direito.
Teve  longo  desenvolvimento  histórico,  sendo  considerada  uma
conquista  da  humanidade.  Não  impede,  porém,  em  absoluto,  a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo,
exigindo  apenas  que  essas  sejam  necessárias  e  que  não  sejam
prodigalizadas. A antecipação cautelar da prisão , conforme lição do
eminente Ministro Celso de Mello, não se revela incompatível com o
princípio  constitucional  da  presunção  de  não  culpabilidade  (HC
94.194/CE,  decisão  monocrática,  28.8.2008,  DJE  nº  165,  de
2.9.2008). Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo  juiz,  ou  mais  especificamente  do  conhecimento  dos  fatos  do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária
e provisória.  O mundo não pode ser colocado entre parênteses.  O
entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado
para  decretação  ou  manutenção  da  prisão  cautelar  não  é
consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição  desta  tem  por  pressuposto  a  presença  de  prova  da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias
concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública,
justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da
autoria. (...) 3. Prisão decretada não com base na gravidade abstrata
do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas de sua prática, a
evidenciarem, pelo  modus operandi,  risco de reiteração delitiva e,
por  conseguinte,  à  ordem  pública,  fundamento  suficiente  para  a
decretação  da  preventiva,  conforme  o  art.  312  do  Código  de
Processo  Penal.  (…)”.(RHC  106697,  Relator(a):  Min.  ROSA
WEBER,  Primeira  Turma,  julgado  em  03/04/2012,  PROCESSO
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ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012)
(grifos nossos)

No presente caso, não há como desconsiderar a gravidade em concreto dos crimes

em  investigação,  que  tratam  de  corrupção,  lavagem  de  dinheiro,  evasão  de  divisas  e

organização criminosa atribuíveis à cúpula do legislativo fluminense que, a cada dia, exercitas

sua força política e confimar a vocação para reiterar nas práticas delitivas.

Ademais,  a  habitualidade  e  atualidade  dos  crimes  apurados  reforçam  a

necessidade  da  tomada  de  medidas  cautelares  mais  invasivas,  em  esquema  de  operação

sigilosa  a  ser  deflagrada  de  imediato,  no  momento  mais  oportuno,  com a  finalidade  de

impedir a eventual obstrução da investigação na etapa em que ela se tornar pública, como

através  da  destruição  de  provas,  além  de  obstar  a  manutenção  da  ação  da  organização

criminosa,  inclusive  mediante  permanentes  ações  de  ocultação  do  proveito  ilicitamente

obtido.

Não se pode perder de vista a regra prevista no artigo 53,§2º da CR, que garante

aos deputados e senadores a prerrogativa de não serem presos, senão em flagrante de crime

inafiançável, hipótese em que os autos serão remetidos à respectiva casa legislativa, no prazo

de 24 horas, para a apreciação da medida a partir do voto da maioria dos membros. Trata-se

de garantia também conhecida como incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest),

para que o parlamentar desempenhe seu mandato com independência e liberdade. 

A referida imunidade também se aplica  aos  deputados estaduais,  por  força do

artigo 27,§1º  da  CR, tanto  que a  Constituição do Estado do Rio de  Janeiro  possui  regra

semelhante, nos termos do artigo 102, parágrafos 1º e 3º, in verbis:

Art. 102 - Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos. 
§ 1º - Desde a expedição do diploma, os Deputados da Assembleia
Legislativa  não  poderão  ser  presos,  salvo  em  flagrante  de  crime
inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da
Casa. 
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(...)
§ 3º  -  No caso de flagrante de crime inafiançável,  os  autos  serão
remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, a
fim de que esta resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação
de culpa.

Entretanto, deve-se ter em mente que não há, no Estado Democrático de Direito,

imunidades absolutas,  sob pena de se criar privilégios espúrios. Desta feita,  a leitura do

artigo 53,§2º da CR não pode ser realizada de forma isolada,  mas levando-se em conta a

aplicação efetiva e eficaz do sistema como um todo, bem como o papel constitucionalmente

definido para o exercício de cargo tão relevante que é o de um parlamentar, que não pode se

valer  desta  função,  e das  garantais  que lhes  são ínsitas,  para atuar  em prol  de vantagens

particulares, alheias ao interesse público.

Este  foi  também  o  entendimento  da  1ª  Turma  do  STF  ao  apreciar  o  HC

89.417/RO, nos termos da ementa abaixo: 

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.  PRISÃO
DECRETADA EM AÇÃO PENAL POR MINISTRA DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DEPUTADO  ESTADUAL.  ALEGAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE
DA  PRISÃO  EM  RAZÃO  DE  NÃO  TER  SIDO  OBSERVADA  A
IMUNIDADE PREVISTA NO § 3º  DO ART.  53 C/C PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 27, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO.  SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL.  INTERPRETAÇÃO  E
APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART.
53,  §  2º,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.  (...)  2.  Os
elementos  contidos  nos  autos  impõem interpretação  que  considere
mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente,
como previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da República. Há de se
buscar  interpretação  que  conduza  à  aplicação  efetiva  e  eficaz  do
sistema  constitucional  como um todo.  A norma constitucional  que
cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro
de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos
ainda como regra isolada do sistema constitucional.  Os princípios
determinam a interpretação e aplicação corretas da norma, sempre se
considerando os fins a que ela se destina. A Assembléia Legislativa do
Estado  de  Rondônia,  composta  de  vinte  e  quatro  deputados,  dos
quais,  vinte  e  três  estão indiciados  em diversos  inquéritos,  afirma
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situação  excepcional  e,  por  isso,  não  se  há  de  aplicar  a  regra
constitucional  do  art.  53,  §  2º,  da  Constituição  da  República,  de
forma  isolada  e  insujeita  aos  princípios  fundamentais  do  sistema
jurídico vigente. 3. Habeas corpus cuja ordem se denega. (HC 89417,
Relator(a):  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em
22/08/2006,  DJ  15-12-2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP-
00879) 

Ainda  neste  mesmo  julgado,  a  Exma.  Ministra  Carmen  Lúcia  fez  relevantes

ponderações sobre o alcance da imunidade do art. 53,§2º, da CR:

“A  Constituição  não  diferencia  o  parlamentar  para  privilegiá-lo.
Distingue-o  e  torna-o  imune  ao  processo  judicial  e  até  mesmo  à
prisão para que os princípios do Estado Democrático da República
sejam cumpridos; jamais para que eles sejam desvirtuados. Afinal, o
que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa é incompatível
com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do
Estado de Direito.

Afirmava GERALDO ATALIBA, que pensar que a impunidade possa
ser acolhida no Estado de Direito, sob qualquer disfarce, é imaginar
que  se  pode  construir  uma  fortaleza  para  dar  segurança  e  nela
instalar  um  portão  de  papelão.  E  seria  isso  o  que  teria  sido
construído, constitucionalmente, se se admitisse que a Constituição
estabeleceu,  expressamente,  os  princípios  da  República,  com  os
consectários  principiológicos  que  lhe  são  próprios,  a  garantia  da
liberdade do eleitor para escolher o seu representante a fim de que
ele crie o direito que possa atender às demandas sociais, a garantia
da moralidade e a obrigação da probidade dos representantes para
segurança ética dos eleitores e, paralelamente, se tivesse permitido
que se o representante trair o eleitor e fraudar a Constituição rui o
Estado  Democrático,  afunda-se  a  Constituição,  sossega-se  o  juiz
constitucional,  cala-se o direito, porque nada há a fazer, diante de
uma regra que se sobreporia a toda e qualquer outra; a garantir que
uma pessoa pudesse se ressalvar de qualquer regra jurídica em face
da regra proibitiva de seu processamento e de sua prisão em qualquer
caso.
[…]

Tal como a autonomia da vontade, que é encarecida como expressão
da liberdade individual e que, por vezes, é amparada pela decisão
judicial  por  ausência  de  condições  da  pessoa  para  manifestar
livremente a sua vontade, nos termos da legislação civil vigente e que
é dessa forma aparentemente (e apenas aparentemente) contraditória
que  se  garante  a  liberdade,  também  para  garantir  a  vida
constitucional livre e democrática há que se aceitar que, em situações
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excepcionais e de anormalidade, como a que se apresenta no caso em
foco,  o  provimento  judicial,  fundado,  rigorosa  e  estritamente,  nos
princípios  que  sustentam  o  sistema  positivado,  é  que  se  poderá
garantir  a  integridade  da  Constituição.  Eventualmente,  há  que  se
sacrificar  a  interpretação  literal  e  isolada  de  uma  regra  para  se
assegurar a aplicação e o respeito de todo o sistema constitucional.

Imunidade é prerrogativa que advém da natureza do cargo exercido.
Quando o cargo não é exercido segundo os fins constitucionalmente
definidos,  aplicar-se  cegamente  a  regra  que  a  consagra  não  é
observância da prerrogativa, é criação de privilégio. E esse, sabe-se,
é mais uma agressão aos princípios constitucionais, ênfase dada ao
da igualdade de todos na lei. E a se observar esse, a prisão haverá de
ser aplicada segundo as regras que valem para todos quando o status
funcional de alguém já não esteja em perfeita adequação ao ofício
que  determina  a  aplicação  do  regime  jurídico  constitucional  ao
agente. Então, ter-se-á de garantir a ordem pública, que se põe como
obrigação  a  ser  assegurada  por  ser  dever  do  Estado  e
responsabilidade de todos (art.  144 da Constituição da República).
Afastar-se  os  princípios  constitucionais  para  aplicar  a  regra
excepcional  não  é,  seguramente,  garantir  a  ordem  pública  e  a
segurança jurídica.

Em casos de tamanho comprometimento das instituições jurídicas e
políticas, a ordem pública já não é pública e nem é ordem quando os
agentes públicos deixaram de se investir dessa condição, a não ser
formalmente, para se locupletarem do que entendem ser benesses e
não deveres que os cargos públicos impõem àqueles que os provêem.

11. Aplicar como pretende o Impetrante a norma do art. 53, §§ 2º  e
3º  da Constituição, quer dizer, como espaço jurídico que impede que
o Poder Público cumpra a sua obrigação para chegar à apuração, e,
se for o caso, à eventual punição de alguns pela proibição de adotar
as providências devidas para se chegar ao fim do direito, além de se
impedir  que  se  extinga  o  ambiente  institucional  contaminado  por
práticas que podem se mostrar delituosas e ao possível cometimento
de infrações que se vêm perpetrando no ente federado, simplesmente
porque não se pode aplicar o direito, seria chegar à mesma equação
de ineficácia já narrada em numerosas passagens literárias. Mas a
vida não é ficção e a moral e o direito não hão de ser histórias para
ser contadas sem compromisso com a eficácia”. (grifos nossos)
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Ora, no cenário excepcional e de extrema gravidade verificado no caso dos autos,

inexiste alternativa que não seja a aplicação o mesmo raciocínio desenvolvido no âmbito do

HC nº  89.417/RO,  em que se  admitiu  a  prisão  dos  parlamentares  sem a  necessidade  de

submissão posterior da medida à casa legislativa correspondente. 

É que, tanto aqui quanto no referido julgado, a autonomia exigida para a análise

da prisão dos deputados por seus pares encontra-se fragilizada, já que os alvos da medida

cautelar fazem parte de uma complexa organização criminosa, com forte influência política

dentre  do  próprio  parlamento  o  que  real  e  concreta  a  chance  de  eventual  decisão  de

afastamento da preventiva estar lastreada em motivos ilegítimos. 

Assim, não há como negar que, a imunidade do art.  53,§2º,CR, neste contexto

específico, muito mais se aproxima de uma impunidade do que uma garantia, sendo certo que,

nas palavras da Exma. Ministra Carmen Lúcia: “A Constituição não diferencia o parlamentar

para privilegiá-lo. Distingue-o e torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão

para que os princípios do Estado Democrático da República sejam cumpridos; jamais para

que eles sejam desvirtuados. Afinal, o que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa

é incompatível com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do Estado de

Direito”. 

E  acrescenta:  “Duas  ordens  de  cuidados  devem  presidir  a  interpretação  das

normas constitucionais na matéria em causa na presente ação: a) a Constituição garante a

imunidade relativa  dos  parlamentares  e  a  Constituição proíbe a impunidade absoluta  de

quem quer que seja; b) a regra legitimadora do processamento de parlamentar e a proibitiva

de sua prisão são garantias do cidadão, do eleitor para a autonomia do órgão legiferante (no

caso)  e  da  liberdade  do  eleito  para  representar,  conforme  prometera,  e  cumprir  os

compromissos assumidos no pleito. Não configuram aqueles institutos direito personalíssimo

do parlamentar,  mas  prerrogativa  que lhe  advém da condição de  membro do poder  que

precisa  ser  preservado  para  que  preservado  seja  também  o  órgão  parlamentar  em  sua

autonomia,  a fim de que ali se cumpram as atribuições que lhe foram constitucionalmente
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cometidas.”

Desta  feita,  considerando  que  os  bens  jurídicos  postos  em  xeque  por  esta

organização criminosa são caros à população fluminense, que não mais tolera a inquietante

falta de representatividade instalada no Poder Legislativo, da necessidade de interpretação das

normas  constitucionais  levando-se  em  conta  o  sistema  jurídico  como  um  todo,  coeso  e

harmônico, e do risco que a liberdade dos investigados acarreta para a sociedade e instituições

democráticas, a prisão imediata dos deputados, sem a necessidade de avaliação pela Casa

Legislativa, é medida que se impõe. 

De modo semelhante, a Corte Superior, na AC 4.039, concluiu pela possibilidade

de se relativizar o artigo 53,§2º da CR e admitir, excepcionalmente, a imposição da prisão

preventiva ao Senador Delcídio do Amaral, por se encontrar em estado de flagrância. Naquela

ocasião, assentou o Ministro Teori Zavascki em seu voto:

“A mencionada incoercibilidade pessoal dos congressistas configura-
se, por conseguinte, como garantia de natureza relativa, uma vez que
o Texto Constitucional  excepciona a prisão em flagrante  de crime
inafiançável,  como exceção à regra geral da vedação de custódias
cautelares em detrimento de parlamentares.

A própria realidade, porém, vem demonstrando que também o sentido
dessa  norma  constitucional  não  pode  decorrer  de  interpretação
isolada (…).

Valeriam aqui, portanto, com muito maior razão as ponderações que
se extraem do antes referido voto da Min. Carmén Lúcia: 

'[…] Aplicar, portanto, isoladamente a regra do art. 53, §§ 2º e
3º da Constituição da República, sem se considerar o contexto
institucional e o sistema constitucional em sua inteireza seria
elevar-se acima da realidade à qual ela se dá a incidir e para a
qual ela se dá a efetivar. O resultado de tal comportamento do
intérprete e aplicador do direito constitucional conduziria ao
oposto do que se tem nos princípios e nos fins do ordenamento
jurídico.
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A aplicação pura e simples  de uma norma em situação que
conduz  ao  resultado  oposto  àquele  buscado  pelo  sistema
jurídico fundamental – que se inspirou na necessidade inegável
e  salutar  de  proteger  os  parlamentares  contra  investidas
indébitas de anti-democracias – é negar a Constituição em seus
esteios mais firmes, em seus fundamentos mais profícuos, em
suas garantias mais caras. É ignorar a cidadania (art. 1º, inc.
II) para enaltecer o representante que pode estar infringindo
todas as normas que o deixam nessa legítima condição; é negar
a submissão de todos,  governantes e governados,  ao direito,
cuja possível afronta gera o devido processo legal, ao qual não
há  como  fugir  de  maneira  absoluta  sob  qualquer  título  ou
argumento. 

Tal é o que me parece ocorrer no caso ora apreciado. O que se
põe, constitucionalmente, na norma do art. 53, §§ 2º e 3º. c/c o
art. 27, § 1º, da Constituição da República há de atender aos
princípios constitucionais, fundamentais,  a) ao da República,
que  garante  a  igualdade  de  todos  e  a  moralidade  das
instituições estatais; b) ao da democracia, que garante que as
liberdades públicas,  individuais  e políticas  (aí  incluída a do
cidadão que escolhe o seu representante) não podem jamais
deixar  de  ser  respeitadas,  especialmente  pelos  que  criam o
direito e o aplicam, sob pena de se esfacelarem as instituições e
a confiança da sociedade no direito e a descrença na justiça
que por ele se pretende realizar. [...] 

Deve ser acentuado, entretanto, que:

a) o princípio da imunidade parlamentar permanece integro e
de  aplicação  obrigatória  no  sistema  constitucional  para
garantir a autonomia das instituições e garantia dos cidadãos
que  provêem  os  seus  cargos  pela  eleição  dos  seus
representantes. Cuida-se de princípio essencial para assegurar
a normalidade do Estado de Direito; 

b)  a  sua  não  incidência,  na  espécie,  pelo  menos  na  forma
pretendida  pelo  integrante,  deve-se  a  condição  especial  e
excepcional em que a sua aplicação gera a afronta a todos os
princípios  e  regras  constitucionais  que  se  interligam  para
garantir a integridade e a unidade do sistema constitucional,
quer porque acolher a regra, em sua singeleza, significa tornar
um brasileiro insujeito a qualquer procedimento judicial, faça
o que fizer, quer porque dar aplicação direta isolada à norma
antes  mencionada  ao  caso  significa  negar  aplicação  aos
princípios fundantes do ordenamento; 

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional da República – 2ª Região
Núcleo Criminal de Combate à Corrupção da PRR 2ª Região

Rua Uruguaiana, 174, Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP.: 20.050-092

204

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


c)  o  caso  apresentado  nos  autos  é  situação  anormal,
excepcional  e  não  cogitada,  ao  que  parece,  em  qualquer
circunstância  pelo  constituinte  [interpretação  teleológica  do
art.  53  da  CF].  Não  se  imagina  que  um  órgão  legislativo,
atuando numa situação de absoluta normalidade institucional
do País e num período de democracia praticada, possa ter 23
dos  24  de  seus  membros  sujeitos  a  inquéritos  e  processos,
levados  adiante  pelos  órgãos  policiais  e  pelo  Ministério
Público;

d)  à  excepcionalidade  do  quadro  há  de  corresponder  a
excepcionalidade  da  forma  de  interpretar  [interpretação
republicana]  e  aplicar  os  princípios  e  regras  do  sistema
constitucional, não permitindo que para prestigiar uma regra –
mais ainda,  de exceção e de proibição e aplicada a pessoas
para que atuem em benefício da sociedade – se transmute pelo
seu isolamento de todas as regras do sistema [interpretação
sistemática] e, assim, produza efeitos opostos aos quais se dá e
para o que foi criada e compreendida no ordenamento. 

Tal é o que aconteceria se se pudesse aceitar que a proibição
constitucional de um representante eleito a ter de submeter-se
os processamento judicial  e à prisão sem o respeito às suas
prerrogativas seria um álibi permanente e intocável dado pelo
sistema àquele que pode sequer não estar sendo mais titular
daquela condição, a não ser formalmente. (...)'

16. Ante o exposto, presentes a situação de flagrância e os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão cautelar
do Senador Delcídio Amaral, observadas as especificações apontadas
e ad referendum da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
(...)” 

Ademais,  a  partir  da  tese  construída  pelo  STF na  AC  4.039/DF,  pode-se

concluir  que  os  crimes  praticados  pelos  investigados  no  presente  caso  também  se

enquadram no conceito de inafiançáveis,  eis  que o artigo 324 do CPP, ao tratar das

situações nas quais a fiança será inadmitida, prevê no inciso IV a seguinte regra:

Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:
(…)
IV -  quando presentes os motivos que autorizam a decretação da
prisão preventiva (art. 312).
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Assim, muito embora os delitos de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de

divisas e organização criminosa não estejam expressamente previstos no artigo 323 do

CPP e  art. 5º, incisos XLII, XLIII e XLIV, as circunstâncias em que foram praticados

autorizam a decretação da prisão preventiva, com base no inciso IV do artigo 324 do

CPP. 

Neste sentido, entendeu a 2ª Turma do STF ao referendar a decisão do Ministro

Teori Zavascki na AC 4.036, nos seguintes termos:

“O tipo do art. 2º da Lei 12.850/2013 ('Promover, constituir, financiar
ou  integrar,  pessoalmente  ou  por  interposta  pessoa,  organização
criminosa') remete ao conceito estatuído no art. 1º:

'Considera-se  organização  criminosa  a  associação  de  4
(quatro)  ou  mais  pessoas  estruturalmente  ordenada  e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter,  direta ou indiretamente,  vantagem de
qualquer  natureza,  mediante  a  prática  de  infrações  penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional'. 

Esse  delito,  tipificado  anteriormente  pela  Lei  12.694/2013,  é
pacificamente reconhecido como crime permanente (…) e, como tal,
contempla não só a possibilidade de flagrante a qualquer tempo (…)
como até mesmo a chamada 'ação controlada' (…).

Aqui  se  cuida,  em  tese  e  pelas  razões  já  examinadas,  de  estrito
flagrante. Mas não é só. No mesmo art. 2º, porém em seu § 2º, lê-se:

'Nas  mesmas  penas  incorre  quem  impede  ou,  de  qualquer
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva
organização criminosa'.

Em qualquer caso, a hipótese é de inafiançabilidade decorrente do
disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal.”104

104(AC  4036,  Relator(a):  Min.  TEORI ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 25/11/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016) 
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Desta feita, é patente a inafiançabilidade das condutas criminosas atribuídas

a  JORGE  PICCIANI,  PAULO  MELO  e  EDSON  ALBERTASSI  e  dos  demais

requeridos, perfazendo-se  situação  autorizativa  de  segregação  de  todos  pois  se  mostram

presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, consoante o artigo

312 c/c artigo 324, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o entendimento acima exposto, conclui-se que a prisão preventiva dos

investigados é necessária e adequada, sob pena de violação ao princípio da proibição da

proteção deficiente. 

De igual modo e tendo por base as premissas supramencionadas, é impositiva a

prisão preventiva de alguns dos demais integrantes da organização, dadas as características de

suas funções no contexto criminoso e a imprescindibilidade deles para a reiteração criminosa

e ocultação dos recursos oriundos da corrupção praticada por seus superiores na hierarquia da

organização.

Nesse  contexto  está  a  figura  de  JORGE  LUIZ  RIBEIRO,  um  dos  mais

importantes aliados de PICCIANI que, por isso, goza da confiança dele a ponto de controlar o

recebimento da propina para pulverizar em contas bancárias mantidas por interpostas pessoas

físicas e jurídicas.

Não por acaso, ambos mantêm relações societárias em diversos empreendimentos,

o  que  acaba  por  facilitar  a  manipulação  dos  recursos  por  intermédio  de  algumas  dessas

empresas.

CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA também é  um importante  aliado de

PICCIANI e JORGE LUIZ para o recebimento da propina e sua respectiva ocultação. 
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Sócio da empresa ARTSUL, que já possuiu contratos com o Estado, PEREIRA

também tem relações  comerciais  com PICCIANI  e  JORGE LUIZ,  inclusive  na  empresa

TAMOIO, pela qual a Odebrecht efetuou valores significativos para PICCIANI.

Como registrou MARCELO TRAÇA em sua colaboração, CARLOS PEREIRA

foi responsável pelo recente recebimento de parte da propina oriundo da FETRANSPOR, o

que revela a atualidade da prática delitiva e reforça a ideia de que os crimes investigados

seguem em franca execução. 

Como visto em capítulo próprio, além de utilizar suas empresas para promover a

lavagem  de  dinheiro  dos  recursos  que  auferiu  ilicitamente,  JORGE  PICCIANI  também

prestou esse serviço para executivos da Carioca Engenharia e para o ex-presidente do TCE,

JONAS LOPES JÚNIOR.  

Já  no  seguimento  operado  por  PAULO  MELO,  as  funções  de  auxílio  na

arrecadação da propina e sua respectiva ocultação, é feita por ANDREA NASCIMENTO,

chefe de gabinete do parlamentar que com ele atua há muitos anos e que, até hoje se presta a

intermediar os negócios espúrios de PAULO MELO, como se pode depreender do recente e-

mail, que segue reproduzido, no qual fica evidenciada a sua participação no agenciamento de

pessoas para ocuparem postos no DETRAN.
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A exemplo de JORGE LUIZ, ANDRÉA é fundamental para a consecução dos

negócios espúrios, pois é por seu intermédio que PAULO MELO mantém contato com os

emissários responsáveis pela entrega da propina destinada ao parlamentar.

Portanto, os graves fatos para os quais contribui dentro da organização criminosa,

assim como a atualidade da sua participação, impõe a decretação de sua prisão preventiva nos

termos supramencionados.

De  igual  modo,  faz-se  necessário  o  decreto  prisional  LELIS  MARCOS

TEIXEIRA,   JACOB BARATA FILHO e   JOSE CARLOS REIS LAVOURAS,  os quais,

mesmo após a prisão de SÉRGIO CABRAL e ALVARO NOVIS, mantiveram o esquema de

pagamento de propina aos parlamentares, sobretudo PICCIANI e EDSON ALBERTASSI.

Mudaram a estratégia, no entanto, utilizando MARCELO TRAÇA para a entrega

dos recursos ou dissimulando um pseudocontrato com empresa da família de ALBERTASSI,

para justificar o repasse da propina. Seguem, portanto, reiterando com a prática ilícita, o que é

uma evidente demonstração de personalidade criminosa, apta a impor o decreto prisional.

Vale mencionar, a propósito, a força do poder econômico e político dos requeridos

em relação aos quais se requer a medida cautelar extrema, uma vez que são responsáveis há

anos  pelas  principais  entidades  sindicais  patronais  que  representam  os  interesses  dos

empresários do setor de transporte público no Rio de Janeiro, tais como a FETRANSPOR e o

RIO  ÔNIBUS,  avançando,  ainda,  para  sociedade  empresária  que  passou  a  controlar  a

bilhetagem  eletrônica  dos  transportes  públicos  no  estado  a  partir  de  2012,  a  RIOPAR

PARTICIPAÇÕES S/A. 

Os investigados vêm valendo-se desse poder para corromper a máquina pública

em prejuízo da sociedade fluminense, obtendo favores dos gestores públicos para aumentar os

seus lucros, não obstante a notoriedade do precário serviço público que exploram. 
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O conjunto de provas analisadas ao longo da investigação e descritas nos tópicos

anteriores revela que os requeridos mantém há muitos anos estreita ligação com os operadores

político, administrativos e financeiros da organização criminosa capitaneada, potencializando

ainda  mais  o  saque  aos  cofres  públicos  que  auxiliou  em boa  medida  o  atual  estado  de

insolvência do Estado do Rio de Janeiro. 

Basta ver que durante décadas corromperam o ex-governador do Estado, assim

como a cúpula do poder legislativo e do tribunal de Contas do Estado. Nesse contexto, não se

vislumbram medidas cautelares que façam cessar  os graves crimes que vitimizaram e ainda

vitimizam, nos dias atuais com dimensão e efeitos evidentes, toda a sociedade fluminense.

22 - DO AFASTAMENTO EXCEPCIONAL DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES

Sem  prejuízo  da  decretação  da  prisão  preventiva,  o  MPF  requer,  ainda,  o

afastamento dos deputados estaduais das funções públicas exercidas, com base no artigo

319, inciso VI do CPP, tendo em vista as premissas acima alinhavadas que revelam o uso dos

cargos públicos para o cometimento de crimes.

A respeito do tema, Renato Brasileiro observa:

“Assim,  da mesma forma que a suspensão do exercício da função
pode ser determinada para evitar novas práticas delituosas, a medida
também pode ser imposta para que o acusado não se utilize de suas
funções  para  destruir  provas,  pressionar  testemunhas,  intimidar
vítimas, ou seja, para obstruir a investigação de qualquer forma ou
prejudicar a busca da verdade. Portanto, apesar de o art.  319, VI,
fazer  menção  à  suspensão apenas  para  evitar  a  prática  de  novas
infrações, é evidente que o agente também poderá ser suspenso para
garantia da investigação ou instrução criminal.
(…)
Sem  embargo  de  opiniões  em  sentido  contrário,  pensamos  que  a
função pública a que se refere o art. 319, inciso VI, abrange toda e
qualquer atividade exercida junto à Administração Pública, seja em
cargo  público,  seja  em  mandatos  eletivos.  De  mais  a  mais,  se
considerarmos que há precedentes do STJ e do Supremo admitindo
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inclusive a prisão preventiva de Governador de Estado, seria de ser
estranhar  que  uma  medida  de  tal  porte  pudesse  ser  utilizada,
negando-se, porém, a possibilidade de suspensão da função pública,
a  qual,  a  depender  do  caso  concreto,  pode  revelar-se  igualmente
eficaz para assegurar a eficácia do processo,  só que com grau de
lesividade bem menor. Logo, se se admite a aplicação de medida mais
gravosa  (prisão  cautelar),  não  há  restrição  para  a  aplicação  de
medidas menos gravosas.”105 

No presente caso, não há dúvidas quanto à gravidade dos fatos imputados nem

quanto ao risco de reiteração delituosa: trata-se de parlamentares, suspeitos de praticar, no

âmbito de uma organização criminosa, diversas atos de corrupção, lavagem de dinheiro e

evasão de divisas, em detrimento dos cofres públicos.

Neste aspecto, é clara a presença do fumus comissi delicti  e garantia da ordem

pública que  justificam a referida  medida cautelar,  pois  presente  o nexo funcional  entre  a

prática  do  delito  e  a  atividade  funcional  desenvolvida  pelos  detentores  do  mandato

parlamentar. Eventual permanência dos deputados no cargo eletivo certamente servirá como

estímulo para a reiteração delituosa, dada a habitualidade e atualidade do esquema criminoso. 

Os julgados abaixo, oriundos dos Tribunais Superiores, ilustram a possibilidade de

afastamento das funções públicas com base nos motivos acima expostos: 

“  (…)  2.  A  decretação  de  prisão  de  membros  de  associação  ou
organização criminosa - sobretudo quando se tratar de pessoa que
tenha  posição de  destaque  no  grupo -  justifica-se  como forma de
diminuir ou interromper suas atividades. Precedentes. 3. A anterior
denegação  de  pedido  de  prisão  temporária  não  tem  o  poder  de
macular a ordem de prisão preventiva, pois, malgrado ambas sejam
dotadas  de provisoriedade,  têm requisitos  e  escopos diversos  mais
ainda se demonstrada a persistência da prática dos atos criminosos,
a vindicar a adoção da medida extrema, anteriormente rejeitada. (…)
6.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  trilha  do  entendimento  do
Supremo Tribunal Federal, tem acatado a imposição da prisão como
medida  cautelar  adequada  para,  com  o  escopo  de  garantir  a
aplicação da lei penal, evitar a dissipação de bens ou resguardar a
recuperação dos ativos  oriundos da prática delitiva,  especialmente

105LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. Rev.; ampl e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 1010/1011. 
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em casos  que  envolvem crimes  do  jaez  dos  que  são  imputados  à
paciente e à organização criminosa, em tese, por ela coliderada. 7.
Os  novos  meios  de  comunicação  disponibilizados  pela  tecnologia
francamente acessível, afora ainda conter dispositivos a inviabilizar o
seu  rastreio e  o  acesso  ao  seu conteúdo,  dispensam deslocamento
físico, comprovação de identidade e etc., de forma a permitir tanto a
qualquer pessoa estar fisicamente em um lugar e presente em outros
tantos como se passar por outra pessoa para realizar movimentação
bancária e etc., e são, por isso mesmo, de dificílimo controle. Assim,
do âmbito de sua residência ou de outro local que lhe for permitido
frequentar ou mesmo por interposta pessoa, sobre a qual não recai
qualquer  medida  restritiva,  são  possíveis  a  movimentação,  a
dissimulação ou a dissipação dos ativos  que se  busca resgatar.  8.
Conquanto os fatos criminosos atribuídos à organização criminosa
tenham se iniciado com a assunção da paciente em seu primeiro
mandato de Prefeita, a cautelaridade da prisão preventiva encontra
arrimo  na  persistência  da  conduta  delituosa;  havendo  menção,
inclusive,  a  fatos  contemporâneos  ao  decreto  prisional,  com  a
extensão dos efeitos do crime até 2018. De toda sorte, é entendimento
assente nesta Corte Superior que, "Se não houve prisão em flagrante
e  somente  após  as  investigações  realizadas  [...]  foram  colhidos
elementos  indiciários  suficientes  para embasar o pedido de prisão
preventiva  pelo  Parquet  local,  não  há  se  falar  em  ausência  de
contemporaneidade entre o fato delituoso [...] e a prisão preventiva
[...]" (RHC n.  79.041/MG, Rel.  Ministro Nefi  Cordeiro,  6ª  T.,  DJe
4/4/2017). (…) (HC 381.871/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017,  DJe 09/06/2017)
(grifos nossos)

“(...)  A  urgência  intrínseca  da  prisão  preventiva  impõe  a
contemporaneidade  dos  fatos justificadores  aos  riscos  que  se
pretende com a prisão evitar.” (HC 214.921/PA, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2015,  DJe
25/03/2015)

“(...) medida cautelar de suspensão do exercício da função (art. 319,
VI, do CPP), a abranger tanto o cargo de presidente da Câmara dos
Deputados  quanto  o  mandato  parlamentar. Cabimento  da
providência,  no  caso,  em  face  da  situação  de  franca
excepcionalidade.  Comprovação,  na  hipótese,  da  presença  de
múltiplos  elementos  de  riscos  para  a  efetividade  da  jurisdição
criminal  e  para  a  dignidade  da  própria  casa  legislativa.
Especificamente  em  relação  ao  cargo  de  Presidente  da  Câmara,
concorre para a suspensão a circunstância de figurar o requerido
como réu em ação penal por crime comum, com denúncia recebida
pelo Supremo Tribunal Federal, o que constitui causa inibitória ao
exercício  da  Presidência  da  República.  deferimento  da  medida
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suspensiva  referendado  pelo  plenário”. (AC  4070  Ref,
RELATOR(A):  MIN.  TEORI  ZAVASCKI,  TRIBUNAL  PLENO,
JULGADO  EM  05/05/2016,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJE-225
DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (grifos nossos)

“(...)  SUSPENSÃO  DO  EXERCÍCIO  DA  FUNÇÃO  PÚBLICA
DEVIDAMENTE  MOTIVADA.  PRÁTICA  CRIMINOSA
RELACIONADA  COM  O  MANDATO  ELETIVO.  FUNDADO
RECEIO  DE  CONTINUIDADE  DAS  ATIVIDADES  ILÍCITAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADA.  RECLAMO  CONHECIDO  EM
PARTE  E,  NESSE  PONTO,  IMPROVIDO.  (…)  o  recorrente,  na
condição de vereador, é acusado de solicitar vantagem indevida para
se licenciar do mandato e assim permitir  que os  demais  suplentes
assumissem a vaga no parlamento municipal, inclusive com divisão
de salários. 3.  Estando-se diante de prática criminosa que guarda
relação  direta  com  o  mandato  eletivo  exercido  pelo  paciente,  e
havendo o fundado receio de que a sua permanência no cargo poder
ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, inexiste
qualquer  ilegalidade  ou  desproporcionalidade  na  imposição  da
medida  em  questão.  4.  Condições  pessoais  favoráveis  não  têm  o
condão de revogar as medidas cautelares diversas da prisão se há nos
autos  elementos  suficientes  a demonstrar  a sua necessidade,  como
ocorreu in casu. (…)”  (RHC 201501257308, JORGE MUSSI, STJ -
QUINTA TURMA, DJE DATA:17/06/2016 ..DTPB:.) (grifos nossos)

“(...) Aplica-se aos detentores de mandato eletivo a possibilidade de
fixação das medidas alternativas  à prisão preventiva previstas  no
art.  319  do  CPP,  por  tratar-se  de  norma  posterior  que  afasta,
tacitamente, a incidência da lei anterior. 2. A decisão de afastamento
do  mandatário  municipal  está  devidamente  fundamentada  com  a
demonstração de suas necessidade e utilidade a partir dos elementos
concretos colhidos dos autos. (…)”.  (HC 228.023/SC, Rel. Ministro
ADILSON  VIEIRA  MACABU  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RJ),  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/06/2012, DJe 01/08/2012) (grifos nossos)

Assim, havendo demonstração cabal de ilícitos gravíssimos (fumus comissi

delicti) e até mesmo alguns em estado de flagrância, à vista de sua natureza permanente,

e que a liberdade dos referidos alvos implicaria perigo concreto (periculum libertatis) à

ordem pública, além da aplicação da lei penal, requer o MPF sejam deferidas prisões

preventivas em desfavor dos deputados estaduais ora investigados, com fulcro no artigo
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312  do  Código  de  Processo  Penal,  bem  como  o  afastamento  imediato  das  funções

públicas, nos termos do artigo 319, inciso VI do mesmo diploma legal. 

23 - PRISÃO TEMPORÁRIA

Requer o MPF, por oportuno, a decretação da prisão temporária de: 

1. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI
2. ANA CLAUDIA JACCOUB
3.MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA 
4. FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO

Diante  dos  fatos  e  indícios  supramencionados,  tem-se  como  presentes  os

requisitos  autorizadores  para  a  decretação  da  prisão  temporária,  pois  imprescindível  às

investigações, bem como por existirem fundadas razões – autoria e materialidade – da prática

do delito de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei

nº 7.960/89.

FELIPE  PICCIANI,  que  figura  formalmente  como  administrador  da

AGROBILARA e  da AGROCOPA,  valia-se dessa  condição para  auxiliar  o  pai,  JORGE

PICCIANI, nos crimes de lavagem de dinheiro.

Muito  embora  tais  empresas  realizem  a  comercialização  de  gado,  foi  por

intermédio  desse  segmento,  altamente  suscetível  à  manipulação  de  valores,  que  foram

realizadas  as  principais  iniciativas  para  ocultar  e  dissimular  o  proveito  dos  crimes  de

corrupção identificados ao longo das investigações.

Não por acaso, após a prisão de JONAS LOPES na operação Quinto do Ouro,

FELLIPE, por intermédio da AGROCOPA, emitiu diversas notas fiscais na tentativa de dar

aparência de licitude aos recursos que foram clandestinamente entregues por JONAS LOPES

com a compra do gado vendido pela referida empresa. 
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Ao tempo da emissão dessas notas, em 28/06/17, os fatos revelados por JONAS

LOPES sobre o negócio criminoso efetivado com sócios da AGROCOPA eram conhecidos

apenas pelos envolvidos na investigação, além do colaborador e do Poder Judiciário.

Nesse contexto, são fortes os indícios de que a expedição desse documento fiscal

teve o propósito de produzir elementos probatórios para desviar os rumos da investigação,

além da própria falsidade ideológica contida, pelo menos na data aposta na nota.

Imprescindível, por tais razões, que seja temporariamente segregado, de modo a

evitar que interferia na colheita das provas e cause embaraço para as investigações.

Os  demais  requeridos  integram  o  terceiro  escalão  na  escala  hierárquica  da

organização criminosa e atuam próximos aos principais operadores financeiros, auxiliando-os

no recebimento da propina e na sua respectiva ocultação.

Certamente possuem informações relevantes quanto aos elementos de prova, de

modo  que,  por  ocasião  da  deflagração  das  medidas  ostensivas  aqui  requeridas,  haverá

necessidade de suas respectivas constrições temporárias de modo a preservar a arrecadação

das provas.

Embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol do artigo 1º,

inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente passou a ser

previsto a partir da edição da Lei 12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela lei o

crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), não há razão para não se considerar

aí incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo

daquele.  Não  haveria  razoabilidade,  ademais,  na  interpretação  de  excluir  a  organização

criminosa (delito mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restringindo-a

somente à associação criminosa (crime menos grave).
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No  caso  presente,  faz-se  cabível  a  realização  de  diligências  investigatórias

complementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em tela,

mormente tendo em vista a complexidade das operações de propina e lavagem perpetradas

pelos integrantes da organização criminosa, que envolvem a utilização de diversas pessoas

interpostas e a realização de pagamentos milionários com uso de caixa dois das empresas de

ônibus.

Ademais,  a  imprescindibilidade  da  medida  para  a  investigação  é  evidente,

assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade

policial e estejam à disposição para prestar esclarecimentos que se mostrem necessários após

a análise do material colhido na deflagração, sem possibilidade de prévio acerto de versões

entre si ou mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Como se sabe, os requisitos legais para a prisão temporária são menos severos do

que os da prisão preventiva, mas no caso concreto até mesmo os elementos para esta última

modalidade  de  constrição  física  estariam presentes  em relação  aos  requeridos,  mercê  da

provável posição de cada um desses investigados na organização criminosa. No entanto, neste

momento de deflagração da fase ostensiva das investigações, pode-se prestigiar uma medida

menos gravosa em prol do nosso sistema de garantias constitucionais do direito de liberdade

sem prejudicar a necessidade de debelação da organização criminosa, no entanto mantendo a

higidez da colheita das provas necessárias à plena elucidação dos fatos. Sem prejuízo, por

óbvio,  da eventual  necessidade  de ser  requerida a  convolação dessa espécie  prisional  em

custódia cautelar, a partir do resultado das diligências a serem empreendidas e das provas que

daí serão produzidas.

Assim, havendo suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva, presentes

os requisitos legais, absolutamente cabível a decretação das prisões temporárias postuladas.

Caso se entenda incabível o deferimento do pleito, postula-se, alternativamente, como medida

cautelar menos gravosa, a decretação de condução coercitiva.
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Logo, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão dos

arts. 319 e 320 do CPP, a condução coercitiva também funciona como medida cautelar de

coação pessoal, quando a prisão temporária for considerada desnecessária ou excessiva, mas a

presença  do  investigado  for  imprescindível  para  se  obter  elementos  de  prova   reputados

necessários à elucidação da autoria e materialidade dos fatos.  

Neste sentido: 

“(…)  II  –  O  art.  6º  do  Código  de  Processo  Penal,  por  sua  vez,
estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade
policial  quando  tiver  conhecimento  da  ocorrência  de  um  delito,
todas dispostas nos incisos II a VI. III – Legitimidade dos agentes
policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4º
do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação
de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar
esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais
dos  conduzidos. IV  –  Desnecessidade  de  invocação  da  chamada
teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela Suprema
Corte  norte-americana  e  e  incorporada  ao  nosso  ordenamento
jurídico,  uma vez  que  há  previsão  expressa,  na  Constituição e  no
Código  de  Processo  Penal,  que  dá  poderes  à  polícia  civil  para
investigar a prática de eventuais infrações penais,  bem como para
exercer as funções de polícia judiciária. V – A custódia do paciente
ocorreu por decisão judicial fundamentada, depois de ele confessar o
crime e  de ser  interrogado pela autoridade policial,  não havendo,
assim,  qualquer  ofensa  à  clausula  constitucional  da  reserva  de
jurisdição que deve estar presente nas hipóteses dos incisos LXI e
LXII do art. 5º da Constituição Federal. (…) XI – A prisão cautelar se
mostra  suficientemente  motivada  para  a  garantia  da  instrução
criminal e preservação da ordem pública, ante a periculosidade do
paciente, verificada pela gravidade in concreto do crime, bem como
pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ademais,
o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a condenação. XII –
Ordem  denegada.  (HC  107644,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/09/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC
18-10-2011) (grifos nossos)
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24 - DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA DEPOR

Sem prejuízo das medidas supramencionadas, requer seja autorizado que a

Polícia  Federal  realize  oitivas  dos  seguintes  investigados,  sob  pena  de  condução

coercitiva.

1. JORGE SAYED PICCIANI

2.PAULO CESAR MELO DE SÁ

3. EDSON ALBERTASSI

4. ALICE BRIZOLLA ALBERTASSI

Esclareça-se que a medida se faz necessária de modo a evitar que a colheita das

provas ao longo das buscas e logo depois, possam sofrer algum prejuízo em decorrência da

ação dos investigados, incluindo a combinação de seus depoimentos. 

De se notar que  de acordo com o disposto no artigo 3º do Código de Processo

Penal e no artigo 297 do novo Código de Processo Civil, afigura-se possível determinar a

condução coercitiva de investigados enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de

cautela  dos  magistrados.   O Supremo Tribunal  Federal  já admitiu  a  medida de condução

coercitiva, inclusive independentemente de ordem judicial: 

I – A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às

polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  as

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. II – O

art.  6º  do  Código  de  Processo  Penal,  por  sua  vez,  estabelece  as

providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando

tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos

incisos  II  a  VI.  III  –  Legitimidade  dos  agentes  policiais,  sob  o

comando da autoridade policial competente (art.  4º do CPP), para

tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito,
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incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos,

resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV

– Desnecessidade de invocação da chamada teoria ou doutrina dos

poderes implícitos, construída pela Suprema Corte norte-americana e

incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que há previsão

expressa,  na Constituição e no Código de Processo Penal,  que dá

poderes  à  polícia  civil  para  investigar  a  prática  de  eventuais

infrações  penais,  bem  como  para  exercer  as  funções  de  polícia

judiciária.  (...)  (HC  107644,  Relator:  Min.  RICARDO

EWANDOWSKI,  1ª  T.,  julgado  em  06/09/2011,  PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011). 

Conforme o aresto, a condução coercitiva de suspeito ou investigado à delegacia

de polícia prescinde inclusive de mandado judicial pois tal providência se insere nos poderes

de  investigação  da  autoridade  policial  (poderes  implícitos),  adequados  às   atribuições

constitucionalmente estabelecidas à polícia judiciária (CF, art. 144, §4º; CPP, art. 6º, incisos II

a VI). 

A ordem judicial pretendida, contudo, empresta maior certeza de cumprimento por

parte  do  alvo  sem  resistência  e  assegura  maior  respeito  às  garantias  fundamentais.  Por

evidente, as pessoas conduzidas deverão ter preservada a garantia de não autoincriminação e,

caso queiram, de assistência por um defensor. 

Assim, a condução não se confunde com qualquer forma de prisão cautelar, mas é

consequência do poder-dever policial de determinar o comparecimento de pessoas à delegacia

para a tomada de depoimentos. 
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Conforme descrito nos itens anteriores, à luz das provas até então carreadas

aos autos, há necessidade de os investigados prestarem esclarecimentos sobre os fatos,

ainda que pontuais, sobre a dinâmica e as circunstâncias dos graves ilícitos objeto da

investigação.

Dada  a  possibilidade  de  os  pedidos  de  prisão  formalizados  em  face  dos

parlamentares virem a ser analisados em outro momento,  pelo colegiado que integra a 1ª

Seção do TRF/2ª, pede-se desde já o deferimento da condução, caso não venha a ser deferido

ou analisados os pedidos de prisão em tela.

De igual modo, pede-se a condução de  ALICE BRIZOLLA  ALBERTASSI,

dada a condição de sócia administradora das empresas pelas quais houve o repasse de verbas

pela FETRASNPOR.

25- DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Os fatos acima narrados indicam o cometimento sistemático de crimes de corrup-

ção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e contra o sistema financeiro nacional, en-

volvendo empresários com elevado poder econômico, político e institucional, que exercem

absoluto domínio sobre o setor de transportes públicos do Estado do Rio de Janeiro.

Além disso, revelam o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos

em quantias milionárias, pagamentos que correspondiam à compra das funções públicas para

o estrito atendimento dos interesses das empresas de transporte participantes do esquema, em

manifesto prejuízo da população fluminense, usuária dos serviços públicos de transporte e di-

retamente lesada pelas consequências dos atos de corrupção ora desbaratados.
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Esse contexto evidencia que os crimes de corrupção praticados por intermédio da

organização criminosa que se instalou no seio da administração pública do Estado do Rio de

Janeiro causaram danos morais difusos, decorrentes das graves lesões à ordem econômica e à

administração pública, abalando drasticamente a população fluminense e o senso de confiança

nas instituições estaduais.

Importante destacar que a jurisprudência pátria vem acolhendo a possibilidade de

ser fixado, na sentença condenatória criminal, um valor mínimo para a reparação dos danos

morais causados pela infração, consoante disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Pe-

nal. Nesse sentido, cite-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ES-
PECIAL. DANO MORAL CAUSADO  POR  INFRAÇÃO  PENAL.
VIAS  DE  FATO  E  AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART.
387, INCISO IV, DO CPP. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.  O Juiz, com  fundamento  no  art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, pode estabelecer a  reparação  por danos morais,
quando  entender  haver  elementos  suficientes  para  o  seu  arbitra-
mento.
2. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como
será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando
que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em
relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um
caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano mo-
ral  sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo (REsp
1585684/DF, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1663470/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/05/2017,  DJe
15/05/2017)

Nessa linha, as medidas cautelares patrimoniais requeridas no caso concreto de-

vem abranger também os valores necessários a assegurar uma compensação mínima pelos da-

nos morais causados à coletividade, os quais podem ser arbitrados, tendo em vista as particu-

laridades da espécie, em patamar equivalente ao dos valores ilicitamente movimentados ou re-

cebidos a título de propina, conforme especificado no quadro abaixo.
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Para essa conta, somaram-se em relação a JORGE PICCIANI os valores da propi-

na paga por NOVIS e por TRAÇA, a mando da FETRANSPOR.  No caso de ALBERTASSI

foram calculados o número de meses após o início dos pagamentos por TRAÇA multiplicado

pelo valor mensal da propina de 60 mil reais.  No caso de PAULO MELO foi considerado o

valor da propina paga por NOVIS por ordem da FETRANSPOR.  O valor do prejuízo assim

ficou estabelecido de forma igual para todos os integrantes de cada núcleo de parlamentar,

uma vez que a responsabilidade por ato ilícito é solidária, sem embargo de eventuais ajustes

após a aplicação da medida.

Assim, mostra-se necessária e urgente a decretação de ordem judicial para deter-

minar o bloqueio dos ativos em nomes dos representados, incluindo pessoas jurídicas vincula-

das diretamente envolvidas nos atos de corrupção e as que se relacionam com a lavagem de

ativos, conforme já explicitado na medida cautelar de afastamento do sigilo bancário e fiscal e

reconhecido ante o deferimento do pedido, nos termos a seguir

NOME CPF/CNPJ VALOR A SER
BLOQUEADO

(R$)

JORGE SAYED PICCIANI 154.460.000,00

PAULO CESAR MELO DE SÁ 108.610.000,00

EDSON ALBERTASSI 7.680,000,00

FELIPE CARNEIRO MONTEIRO
PICCIANI

154.460.000,00

JORGE LUIZ RIBEIRO 154.460.000,00

CARLOS CÉSAR DA COSTA
PEREIRA

154.460.000,00

ANDREIA CARDOSO DO
NASCIMENTO

108.610.000,00

ANA CLAUDIA SANTOS ANDRADE 154.460.000,00
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MÁRCIA ROCHA SCHALCHER DE
ALMEIDA

154.460.000,00

FABIO CARDOSO DO
NASCIMENTO

108.610.000,00

ALICE BRIZOLA ALBERTASSI 7.680,000,00

GERALDO ALBERTASSI 7.680,000,00

EMILLY BRIZOLA ALBERTASSI 7.680,000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA - MATRIZ

07.103.841/0001-73 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0004-16 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0003-35 154.460.000,00

AGROBILARA COMÉRCIO E
PARTICIPACOES LTDA FILIAL

07.103.841/0002-54 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0001-97 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0002-78 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0003-59 154.460.000,00

TAMOIO MINERAÇÃO S/A 33.051.624/0004-30 154.460.000,00

AGROVAS-AGROPECUÁRIA VALE
DO SUIA LTDA.

15.255.383/0001-16 154.460.000,00

VILLA TOSCANA INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA

09.245.048/0001-34 154.460.000,00

EMPRESA BRASILEIRA DE
MINERAÇÃO COROMANDEL

LTDA. - ME

17.263.216/0001-42 154.460.000,00

THEJUS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.-EPP

31.955.362/0001-60 154.460.000,00

COPA PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA.

18.410.041/0001-11 154.460.000,00

 BKR VIAGENS E TURISMO LTDA -
EPP

04.004.491/0001-08 154.460.000,00

 PJ3 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

 13.634.971/0001-35 154.460.000,00

ZELLUSS EMPREENDIMENTOS E 05.868.164/0001-59 154.460.000,00
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PARTICIPACOES LTDA

BKR CORRETORA DE SEGUROS
LTDA

17.803.948/0001-88 154.460.000,00

BRAVA BEACH HOUSES
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

LTDA

07.957.416/0001-41 154.460.000,00

LOCAMAQ 2001 LOCADORA DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

73.468.506/001-01 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0001-85 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0003-47 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0002-66 154.460.000,00

AGROPECUÁRIA COPACABANA
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES

LTDA. - AGROCOPA

11.517.628/0004-28 154.460.000,00

YES EVENTOS, PARTICIPAÇÕES E
ENTRETENIMENTO LTDA.

10.891.854/0001-69 154.460.000,00

CANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E PARTICIPAÇÕES

18.448.344/0001-23 154.460.000,00

MAUÁ  AGROPECUÁRIA
REUNIDAS LTDA.

09.391.659/0001-90 108.610.000,00

MAUÁ  AGROPECUÁRIA
REUNIDAS LTDA.

09.391.659/0002-17 108.610.000,00

VENTO  SUL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

03.238.539/0001-71 108.610.000,00

NOVO  RECREIO  VARGEM
GRANDE  EMPREENDIMENTOS  E
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

14.172.149/0001-62 108.610.000,00

SPE  1  EMPREENDIMENTOS  E
INCORPORAÇÕES NOVO RECREIO
VARGEM LTDA.

14.804.0001/0001-01 108.610.000,00

MM AGROPECUÁRIA LTDA. 20.597.234/0001-75 108.610.000,00
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RÁDIO ZÉ LTDA 27.284.900/0001-64 7.680,000,00

RÁDIO ENERGIA LTDA - EPP 31.232.747/0001-07 7.680,000,00

RÁDIO DIFUSORA BOAS NOVAS
LTDA

30.917.587/0001-69 7.680,000,00

Desta  forma,  considerando  os  valores  individualizados  acima  expostos,  o

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL requer  seja  determinado,  em  concomitância  com  a

busca  e  apreensão  pleiteada,  o  bloqueio  cautelar  de  quaisquer  ativos  mantidos  em

instituições financeiras pelo representado.

O pedido tem fundamento legal no disposto nos art. 125 (sequestro dos bens imó-

veis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração) e 132 (sequestro de bens mó-

veis) do CPP, no disposto no art. 2°, § 1º do Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro os bens de pes-

soa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública) e no disposto no art.

4º, §1º da Lei 9.613/1998 (medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado

ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou

proveito dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antece-

dentes), considerando a descrição feita ao longo desta peça sobre diversos crimes, sobretudo

de corrupção e lavagem de dinheiro, supostamente praticados pelos representados.

Na oportunidade,  o MPF requer,  ainda,  em relação aos investigados,  desde já,

inclusive para além dos limites referidos acima,  o bloqueio de veículos automotores por

meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional

de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Requer, ainda, a expedição de ofício à Capitania

dos Portos e à ANAC para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves, respectivamente,

em nome dos representados.

Nesses termos, com a finalidade de se alcançar maior efetividade no cumprimento

e execução da ordem de arresto e indisponibilidade de bens, requer que se proceda a inclusão
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da  ordem de  indisponibilidade  de  todos  os  bens  dos  representados,  a  partir  do  CPF,  no

Cadastro  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens,  alcançando-se  com  esta  medida  uma

amplitude maior na busca e localização de bens dos requeridos.106

26- DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO

Para aprofundamento da investigação dos crimes de corrupção, lavagem de ativos,

contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa em apuração, é mister seja de-

terminada medida cautelar de busca e apreensão em face dos representados com o fim de cor-

roborar elementos de prova já angariados.

Consequentemente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, nos termos

do art. 240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de

mandados de busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer docu-

mentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e

ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou

documental e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: 

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimen-

to/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, cartões de crédito, agendas, cartas,

atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados

aos ilícitos narrados nesta manifestação; 

106 Com relação a esta última providência,  cabe ressaltar que ela é resultante de esforço conjunto entre o CNJ e
representantes de entidades cartorárias que viabilizaram a criação da referida Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens, a partir do Termo de Cooperação Técnica n. 084/2010 entre o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB). 

A CNIB foi instituída e regulamentada pelo Provimento CNJ n.  39/2014, de 25/07/2014 e funciona no portal
publicado sob o domínio http://indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela ARISP, com a cooperação
do IRIB, sob o acompanhamento e fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais da
Justiça, no âmbito de suas competências.

O Tribunal Regional Federal da Segunda Região já efetivou termo de adesão junto à Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo – ARISP para utilização do referido sistema, conforme documento em anexo. 

Segue, em anexo à presente petição, o  Relatório de Informação nº 001/2016, produzido pela Assessoria de
Pesquisa e Análise da Procuradoria Regional da República da 1ª Região,  que descreve as etapas necessárias para o
cadastramento da ordem de indisponibilidade no CNIB, tratando-se de um sistema de fácil acesso.
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b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie,

arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investiga-

dos ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevan-

te, como o acima especificado;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utiliza-

dos pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que se

cumpram as medidas;

d) bancos de dados referente ao cadastro/acesso de visitantes nos edifícios co-

merciais especificados abaixo, abrangendo o período de 01/01/2007 até a presente data;

e) joias, obras de arte e valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de

valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja apresentada pro-

va documental cabal de sua origem lícita.

Requer, ainda, quanto aos celulares e tablets dos representados alvos das prisões

preventivas e temporárias, sejam os mesmos encaminhados para a Perícia da Polícia Federal

imediatamente após a deflagração da operação policial, a fim de que seus dados sejam extraí-

dos e juntados aos autos no prazo de 5 dias, devendo ser apresentadas em prazo razoável as

análises dos demais aparelhos. Requer, outrossim, seja determinado por este juízo que os da-

dos sejam extraídos por meio da “extração por sistemas de arquivos”, se possível, uma vez

que permite a coleta de um número maior de informações do dispositivo. 

Requer,  ademais,  em  relação  a  todos  os  equipamentos  e  mídias  eletrônicas

apreendidos,  a autorização para acesso a seus conteúdos, e, especialmente em relação aos

smartphones,  o acesso a todos os dados armazenados na nuvem relacionados a serviços

vinculados aos celulares apreendidos.
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Especificamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a expedição IN-

DIVIDUAL de mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacio-

nado – a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um

local não frustre o sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser

cumpridos posteriormente –, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais

vigentes, no momento mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de even-

tuais procurados e da colheita de provas:

1. JORGE SAYED PICCIANI

RESIDENCIAL

1. JORGE SAYED PICCIANI

 

 

 

2. FELIPE CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI

3.JORGE LUIZ RIBEIRO

4. CARLOS CESAR DA COSTA PEREIRA
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5. ANA CLAUDIA JACCOUB

6.MARCIA ROCHA SCHALCHER DE ALMEIDA

7. PAULO CESAR MELO DE SÁ

 

8. ANDREIA CARDOSO DO NASCIMENTO

9. FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO

10. EDSON ALBERTASSI
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11. ALICE BRIZOLLA ALBERTASSI

12. LELIS MARCOS TEIXEIRA

 

13. JACOB BARATA FILHO

 

14. JOSE CARLOS REIS LAVOURAS

 

15. AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA MATRIZ

 

16. MAUÁ AGROPECUÁRIA REUNIDAS LTDA

 

17. VENTO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 
EPP
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18. PMGA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 

 

19. BKR VIAGENS E TURISMO LTDA- EPP e BKR CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA

20. PJ3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

21. RÁDIO 88 FM

Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de ope-

rações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços oficiais,

justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou documentos relacionados à prática de

crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer autorização para que a autoridade

policial realize as buscas e apreensões nas sedes empresariais e gabinetes objeto do man-

dado em quaisquer unidades do mesmo edifício que sejam identificadas como de utiliza-

ção das empresas/pessoas acima listadas e que possam ser de interesse da investigação e,

no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela mesma

pessoa ou empresa.
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Por fim, requer o MPF:

a) seja autorizado que as diligências possam ser efetuadas simultaneamente, per-

mitindo-se o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros

agentes públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do próprio MPF.

b) seja mantido o sigilo sobre a decisão a ser proferida e sobre os autos dos pro-

cessos relacionados tão somente até a efetivação das prisões. Efetivadas as medidas, não sen-

do mais a reserva de publicidade necessária para preservar as investigações, protesta-se pelo

seu levantamento.

Considerando a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse

público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem

a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciaria assim não só o

exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o necessário escrutínio público so-

bre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Finaliza-se informando que, para evitar repetições desnecessárias, remete-se à do-

cumentação já encartada na cautelar de sigilo bancário e fiscal cujos cadernos de documentos

formam apensos, bem como a que integra os demais apensos dos presentes autos.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2017.

ANDRÉA BAYÃO
Procuradora Regional da República

 CARLOS AGUIAR
Procuradora Regional da República

MÔNICA CAMPOS DE RÉ
Procuradora Regional da República

NEIDE MARA CAVALCANTI
Procuradora Regional da República

SILVANA BATINI
Procurador Regional da República
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