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Inquérito Policial: 2021.0020079 

Processo Judicial: 5034369-28.2021.4.02.5101 

Data da Instauração: 05 de maio de 2021 

Data do término da investigação: 18/08/2022 

Tipos penais: artigos 317 e 333 do Código Penal Brasileiro; art. 1º - Lei 9.613/1998. 

 

DA SÍNTESE FÁTICA 

 

1. Inquérito instaurado a partir do Processo Judicial nº 5020390-33.2020.4.02.5101, onde 

foi deferido o compartilhamento de provas para a instauração de inquéritos policiais 

individualizados, a fim de investigar os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e 

organização criminosa relacionados ao ex Governador do Rio de Janeiro LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA (“PEZÃO”). 

2. De acordo com a Portaria instauradora do inquérito, o colaborador SERGIO CABRAL 

FILHO declarou, em oitiva realizada nos autos do IPL nº 2020.0016025-SR/PF/RJ, que 

quase todas as empresas que participaram de projetos de obras em seu governo, e 

continuaram no Governo PEZÃO, pagaram vantagens indevidas à Organização 

Criminosa; 

3. Dentre essas empresas, conta a informação na portaria instauradora do inquérito que o 

Comitê Financeiro Único da campanha política citada declarou ter recebido R$ 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) da empresa ALMEIDA E FILHO 

TERRAPLANAGENS LTDA, constando ainda nas declarações de SÉRGIO CABRAL 
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que o executivo de tal empresa era pessoa bastante vinculada a LUIZ FERNANDO DE 

SOUZA (“PEZÃO”), tendo inclusive contribuído com mais outros 4 milhões de reais sem 

declaração à Justiça Eleitoral, o que configura o chamado “caixa 2”, a fim de que a sua 

empresa fosse favorecida nos contratos de obras com o Estado do Rio de Janeiro. 

 

DO SUMÁRIO 

 

4. Evento 1, PORT_INST_IPL1, Página 1 – Portaria instauradora do inquérito. 

5. Evento 2, OFIC1, Página 1 – Ofício nº 1994941/2021 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ 

solicitando cópia do contrato social e alterações da empresa ALMEIDA E FILHO 

TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ nº 32.487.258/0001-50. 

6. Evento 3, DEPOIM_TESTEMUNHA1, Página 1 – Termo de Depoimento de SÉRGIO 

DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO. 

7. Evento 4, OFIC1, Página 1 – Ofício nº 1995819/2021 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ 

solicitando informação sobre o número dos processos (especificando a modalidade de 

licitação ou dispensa), número dos contratos, valores pactuados e efetivamente pagos, 

que ocorreram entre os anos de 2007 a 2018 entre o Estado do Rio de Janeiro, e órgãos e 

entidades da Administração Direta e Indireta com a empresa ALMEIDA E FILHO 

TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ nº 32.487.258/0001-50. 

8. Evento 16, OFIC1 - Ofício SECC n° 179/2021 da Secretaria de Estado da Casa Civil, em 

resposta ao Ofício nº 1995819/2021 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ (Evento 4, OFIC1); 

9. Evento 20 – Promoção Ministerial com requisição de diligências 

10. Evento 21 – Despacho PF com diligências 
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DAS DILIGÊNCIAS 

 

11. No termo de depoimento de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, a 

partir de acordo de colaboração premiada, estando compromissado na forma dos Artigos 

3°-A e 7° da Lei 12.850/2013, o depoente renunciou ao direito ao silêncio, assumindo 

compromisso de narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu que tenham relação 

direta com os fatos investigados neste inquérito, declarando na ocasião: 

QUE foi Governador do Estado do Rio de Janeiro de 01 de Janeiro de 

2007 a 03 de abril de 2014; QUE desempenhou a função de 

coordenador informal da campanha de reeleição de PEZÃO ao 

Governo do Rio de Janeiro em 2014; QUE o coordenador formal da 

campanha era HUDSON BRAGA já era o interlocutor e receptador de 

recursos ilícitos de PEZÃO na SEOBRAS, e continuou o auxílio na 

campanha para Governador do Estado; QUE durante a campanha, a 

função do declarante era a de supervisionar os recursos e 

arrecadações, razão pela qual se reunia semanalmente com HUDSON 

BRAGA para checar as finanças, comunicação e articulação política 

da campanha, algumas vezes com a presença de PEZÃO; QUE também 

era responsável pela imagem e comunicação da campanha junto com 

RENATO PEREIRA, objetivando a construção da “figura” de PEZÃO; 

QUE fez reuniões com os grandes prestadores de serviço do Estado do 

Rio de Janeiro, MARCELO ODEBRECHT, SERGIO ANDRADE, JOSÉ 

CARLOS LAVOURA – FETRANSPORT, para que colaborassem com a 

campanha de PEZÃO; QUE durante a campanha, vários desses 

empresários procuravam o depoente buscando aconselhamento a 

respeito de apoio e operacionalização de pagamentos; QUE as pessoas 

mais próximas do círculo de PEZÃO que desempenhavam funções na 

coordenação eram: MARCELINO, LUIZINHO e FLAVIO CAUTIERO 
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HORTA; QUE estas pessoas, juntamente com HUDSON BRAGA, 

tratavam do recebimento de recursos e logística de pagamentos; QUE 

tem conhecimento de que MARCELINHO fez caixa para PEZÃO, 

usando a sua empresa (uma transportadora) e com dois fornecedores 

do Estado: BENJAMIN STEINBRUCH e RONALD CARVALHO; QUE 

PEZÃO é sócio de HUDSON BRAGA em postos de gasolina e 

construção de prédios; QUE MARCELINHO tinha também uma 

empresa de Comunicação e Eventos; QUE os responsáveis pelos 

contatos com doadores da campanha eram principalmente PEZÃO e 

HUDSON BRAGA, mas também o depoente e MARCELINHO; QUE o 

depoente tratava da parte referente à publicidade com RENATO 

PEREIRA, sendo que a conta ficou entre 40 a 45 milhões de Reais com 

publicidade – televisão e internet; QUE a campanha custou cerca de 

90 milhões de Reais e caixa 2 perto de 350 a 380 milhões de Reais; 

QUE acredita que houve sobra, apesar de PEZÃO dizer que acredita 

ter sobrado; QUE, via de regra, havia contraprestação do governo 

PEZÃO em troca das contribuições de campanha; QUE principalmente 

as empresas responsáveis pelas obras do METRÔ, Asfalto na Porta e 

Somando Forças contribuíram com a campanha de PEZÃO; QUE 80 a 

90% das empresas contribuíram com expectativa do “toma lá dá cá”; 

QUE haviam combinações para que as empresas doadoras pagassem 

diretamente aos fornecedores, sem declarar como contribuição de 

campanha; QUE se recorda de uma combinação de pagamentos, 

quando a empreiteira ANDRADE GUTIERREZ pagou à agência de 

publicidade PROPEG, valores de vantagens indevidas, por 

determinação do então Presidente de FURNAS, FLÁVIO DECAT, em 

razão de acordos financeiros paralelos decorrentes da contratação da 

ANDRADE GUTIERREZ por FURNAS; que A agência PROPEG 

possuía na ocasião a conta da empresa Oi/TELEMAR, empresa da qual 
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a ANDRADE GUTIERREZ era acionista; QUE a PROPEG repassou 

ao responsável pela comunicação da campanha, RENATO PEREIRA, 

o valor total de cerca de R$ 5 a 6 milhões de Reais (comado dentro e 

fora do Brasil); QUE FLÁVIO DECAT determinou ainda que a 

ODEBRECHT contribuísse com R$ 4 milhões de Reais, decorrentes de 

acordos financeiros paralelos pela contratação da ODEBRECHT por 

FURNAS, oriundo de obras em hidrelétricas; QUE a ODEBRECHT 

possuía muitas contas com o Governo, sendo a obra da linha 4 do metrô 

a principal matriz de pagamento (3 a 4%); QUE o caixa 2 da campanha 

se iniciou em 2013, com o depoente ainda na condição de governador; 

QUE, as empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA 

ENGENHARIA, pagaram, também em 2013, à empresa FSB 

COMUNICAÇÃO por uma estrutura de reforço da presença do 

depoente e de PEZÃO nas redes sociais, contando ainda com a 

montagem de estrutura irregular no sexto andar do prédio anexo ao 

Palácio Guanabara, com custo de R$ 300.000,00 mil Reais/mês, pagos 

pelas empreiteiras diretamente à FSB COMUNICAÇÃO; QUE as 

empresas ANDRADE GUTIERREZ, CARIOCA ENGENHARIA, 

ODEBRECHT e RENATO PEREIRA (PROLE), as quais possuíam 

grandes contratos com o governo do Estado, pagaram serviço de 

preparação de treinamento para melhoria de comunicação do PEZÃO, 

no valor de R$ 1,5 milhão de Reais, à coach e jornalista OLGA 

CURADO, a quem PEZÃO visitou em São Paulo pelo menos umas 15 

vezes, a mesma que também foi responsável pela preparação e 

acompanhamento da campanha da Presidente DILMA ROUSSEFF, 

não sabendo precisar como foi efetivamente realizada a operação; 

QUE todos os valores pagos pelas empresas à OLGA CURADO foram 

abatidos da conta corrente dos valores indevidos pagos ao declarante 

e a PEZÃO; QUE os responsáveis pelo pagamento aos fornecedores da 
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campanha, em dinheiro, eram HUDSON BRAGA, MARCELINHO e 

LUIZINHO; QUE o operador financeiro da FETRANSPOR, Sr. 

ÁLVARO NOVIS pagava a HUDSON BRAGA e LUIZINHO; QUE 

também haviam combinações para que os fornecedores subfaturassem 

as notas (notas fiscais, recibos, etc.), deixassem de emitir notas e 

alterassem valor quantitativo de material contratado; QUE houve 

pagamentos a fornecedores declarados ("por dentro") e não 

declarados na prestação de contas eleitoral ("por fora"); QUE os 

pagamentos "por fora" incluíam compras de Partidos Políticos e a 

regra destes pagamentos era dinheiro em espécie, usado para 

pagamento de TV, rádio e financiamento de campanhas; QUE todos os 

partidos coligados ao PMDB na ocasião receberam dinheiro, sempre 

em espécie; QUE foi responsável pela articulação do acerto com o 

PSD, no valor de 30 milhões de Reais, pagos por JOESLEY BATISTA 

e com o Partido Solidariedade, no valor de 3 milhões de Reais pagos 

pela ODEBRETCH ao Deputado AUREO e 6 milhões de Reais pagos 

a PAULINHO DA FORÇA pela JBS; QUE a empresa de Pesquisa 

IBOPE recebeu pagamento através da PROLE referente a um contrato 

de pesquisa por telefone; QUE a ODEBRECHT, representada por 

MARCELO ODEBRECHT, BENEDICTO JUNIOR e eventualmente 

LEANDRO AZEVEDO, utilizou o GRUPO PETROPOLIS para pagar 

"por dentro" parte do apoio financeiro, a outra parte pagou "por fora" 

em espécie; QUE além disso, o GRUPO PETRÓPOLIS também fez 

suas próprias contribuições; QUE a ANDRADE GUTIERREZ, 

representada principalmente por SERGIO ANDRADE e ALBERTO 

QUINTAES e, eventualmente, por ROGERIO NORA, pagou via 

prestadores de serviços com os quais já mantinha contratos, diretos ou 

indiretos, como FSB COMUNICAÇÃO e PROPEG; QUE a 

FETRANSPOR, representada por JOSÉ CARLOS LAVOURAS, 
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realizou todas as contribuições por fora, via estrutura de ALVARO 

NOVIS, o valor total de cerca de R$ 33 milhões de reais, QUE a família 

DE LUCA, representada por MARCO ANTONIO DE LUCA, realizou 

eventos com PEZÃO e pagou tudo "por fora", tendo tratado 

diretamente com HUDSON BRAGA, um valor de cerca de 2 milhões de 

Reais, QUE as principais financiadoras da campanha foram: JBS, 

FETRANSPOR e ODEBRECHT, somando as três empresas o valor de 

contribuição supera 100 milhões de Reais; QUE a FW, representada 

por FLAVIO WERNECK, uma construtora média que fazia parte do 

asfalto na porta, pagou "por fora, via HUDSON BRAGA, não se 

recordando ao certo o valor de contribuição, mas acredita ser de 1,5 a 

2 milhões de Reais, QUE O GRUPO ALMEIDA E FILHO 

TERRAPLANAGENS, cujo executivo o depoente não se recorda o 

nome, visto que era pessoa muito vinculada a PEZÃO, contribuiu com 

valor por volta de R$ 5 milhões, sendo 4 milhões "por fora" e R$ 1 

milhão via comité financeiro; QUE os representantes da CARIOCA 

ENGENHARIA eram RICARDO PERNAMBUCO, pai e filho, 

contribuíram com cerca de R$ 6 milhões "por fora" e R$ 4 milhões "por 

dentro" ou um pouco mais; QUE sabe TANIA FONTINELE era 

operadora financeira da CARIOCA ENGENHARIA e tratava com 

CARLOS MIRANDA, QUE com a construtora OAS, era tratado com 

LEO PINHEIRO e REGINALDO ASSUNÇÃO, contribuíram com cerca 

de 10 a 12 milhões de Reais; QUE ARTHUR SOARES contribuiu com 

cerca entre R$ 6 a 7 milhões, tudo "por fora"; QUE a JBS, representada 

por JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD, entre o primeiro e o 

segundo turno contribuiu com mais de 30 milhões de Reais; QUE nesse 

valor, a JBS pagou cerca de RS 25 milhões "por dentro", mas na reta 

final utilizou-se da estrutura do Supermercado GUANABARA para 

pagar 5 ou 6 milhões de Reais em dinheiro "por fora"; QUE o depoente 
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tem conhecimento de que o grupo JBS havia acabado de inaugurar uma 

planta da VIGOR em Barra do Pirai/RJ, além do interesse em outros 

negócios do setor privado no Estado, pois se recorda que, nessa época, 

JOESLEY BATISTA mencionou ao depoente seu interesse em entrar na 

área de infraestrutura; QUE a QUEIROZ GALVÃO, representada por 

RICARDO GALVÃO e PETRONIO BRAZ, contribuiu com por volta de 

R$ 15 milhões na campanha de PEZÃO, entretanto apenas R$ 1 milhão 

foi pago "por dentro"; QUE a QUEIROZ GALVÃO tinha no Metro a 

grande obra; QUE RONALD DE CARVALHO é empresário que possui 

estreita relação com PEZAO, desde seus mandatos como Prefeito de 

Barra do Piraí entre 1996 e 2004; QUE RONALD DE CARVALHO 

possui fábricas metalúrgicas na região de Barra do Piraí e Valença, 

sendo também um grande fornecedor da estrutura física das UPA's 

24hrs e FAETECs: QUE RONALD DE CARVALHO contribuiu com 

pagamentos "por fora" de aproximadamente R$ 15 milhões, 

decorrentes de vantagens indevidas oriundas de contrato com o Estado 

e de financiamento de campanha no ano de 2014: QUE os sócios da 

empresa JRO eram amigos de PEZÃO desde a época de Prefeito de 

Barra do Piraí, sendo CLAUDIO BETO pessoas de confiança de 

PEZÃO, administrando obras inclusive de outras empreiteiras dele e 

custeando a vida pessoal de PEZÃO: QUE a JRO contribuiu para a 

campanha com mais de R$ 6 milhões; QUE, das empreiteiras que 

constam na prestação de contas da campanha de PEZÃO, COMITÉ 

FINANCEIRO ÚNICO e DIREÇÃO ESTADUAL, sabe que a 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A contribuiu "por 

fora", sendo responsável pelo gerenciamento de duas obras 

Importantes: Arco Metropolitano e gerenciamento do projeto Metrô, 

pagando cerca de R$ 3 milhões totais; QUE tem conhecimento de que 

também contribuiu "por fora", a CONSTRUTORA COLARES 
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LINHARES S.A, embora não tenha relacionamento com o dono, nem se 

recorde seu nome, sabendo que quem tratava com ele era HUDSON 

BRAGA; QUE a CONSTRUTORA COWAN, responsável pela obra do 

metro, no trecho Gávea Barra da Tijuca, pagou "por fora" mais de R$ 

10 milhões, tendo inclusive tratado dinheiro com o depoente por meio 

de GE SADALA, pós governo, no ano de 2015, QUE a empresa IPE 

ENGENHARIA LTDA faz parte de um grupo de empresas médias, cujo 

dono, LEONEL, é muito ligado ao CESAR FIAT da empresa ORIENTE 

e tratava os pagamentos diretamente com HUDSON BRAGA e PEZÃO, 

no programa asfalto na porta, QUE todas as empresas beneficiadas no 

programa asfalto na porta realizaram contribuições; QUE a empresa 

ORIENTE, representada por CESAR FIAT, também contribuiu "por 

fora", com cerca de R$ 3 milhões; QUE a CONSTRUTORA ZADAR 

LTDA, ligada ao Deputado ANDRE LAZARONE, também fez doações 

para o Caixa 2 possivelmente também com esse valor de R$ 3 a 4 

milhões; QUE, na maior parte das vezes o objetivo das empresas em 

contribuir era de obter novos contratos ou manter os já existentes com 

o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e todos os citados foram 

beneficiados pelo governo em troca das doações; QUE não possuía 

relação com os dirigentes das médias empreiteiras, com exceção da 

particularidade com FLAVIO WERNECK da FW e da CONCREMAT, 

cujo contato era MAURO VIEGAS FILHO, amigo pessoal há muitos 

anos; QUE pode afirmar que a CARVALHO HOSKEN, 

GEOMECANICA SA TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E 

MATERIAS, MRV MRL XL INCORPORAÇÕES SPE LTDA e 

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, não fizeram 

contribuições para o Caixa 2 e não pediram nenhum favorecimento 

indevido ao declarante; QUE indagado a respeito de doações para 

campanha por instituições financeiras que constam na prestação de 
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contas (incluindo seguro de saúde), o depoente afirma não ter 

conhecimento de pagamento "por fora" ou diretamente a fornecedores 

da campanha e não acredita que tenham solicitado vantagens 

indevidas, direta ou indireta, em troca de Interesses; QUE da mesma 

forma, não tem conhecimento da doação por caixa 2 feita por empresas 

de bebidas, e nem de pagamento direto a fornecedores ou qualquer ato 

não contabilizado; QUE desconhece também qualquer favorecimento 

solicitado ou recebido por essas empresas; QUE, como dito 

anteriormente, apenas o GRUPO PETRÓPOLIS foi utilizado pela 

ODEBRECHT para o pagamento "por dentro da campanha eleitoral; 

QUE a empresa LIDER TAXI AEREO S.A. possuía contrato com o 

Governo do Estado, sendo este seu major cliente no Rio de Janeiro, 

porém não recebeu nenhum valor da empresa e desconhece 

contribuições por caixa 2; QUE acredita que a LIDER TAXI AEREO 

S.A. era cliente de REGIS FICHTNER no escritório de advocacia; QUE 

desconhece o interesse da CIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA, de 

RODRIGO BORGES TORREALBA, do GRUPO LIBRA NAVEGAÇÃO 

FLUVIAL S/A em contribuir para a campanha de PEZÃO; QUE sabe 

que PEZÃO era muito amigo de CELINA TORREALBA; QUE, 

inclusive, se surpreendeu com essa amizade e não duvida que a 

empresa tenha feito doações para o Caixa 2, entretanto o declarante 

não participou, sendo a relação direta com PEZÃO; QUE acredita que 

HUDSON BRAGA saiba dizer sobre o fato, uma vez que realizava o 

controle da planilha; QUE não tem nenhum conhecimento sobre a 

empresa HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA, nem sobre seus 

interesses e relação com MARIO PEIXOTO, com quem não tem 

nenhum envolvimento; QUE, a respeito dos fornecedores, RENATO 

PEREIRA foi o responsável pela estratégia de comunicação, e a 

empresa utilizada por ele como uma faixada legal para os contratos 
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com a campanha e recepção de caixa 2 foi a CARADECÃO; QUE a 

CARADECÃO PRODUÇÕES foi utilizada por RENATO PEREIRA 

para fazer as campanhas eleitorais do depoente, de EDUARDO PAES 

e de PEZÃO; QUE a CARADECÃO PRODUÇÕES LTDA contribuiu 

para a formação do Caixa 2, recebendo dinheiro em espécie, assim 

como RENATO PEREIRA recebeu dinheiro por meio da PROPEG, 

conforme relatado acima; QUE a CARADECÃO declarou ter recebido 

em tomo de R$ 20 milhões por dentro", entretanto, recebeu, junto com 

RENATO PEREIRA, mais R$ 20 milhões em caixa 2; QUE desconhece 

os detalhes que RENATO PEREIRA e a CARADECÃO executaram 

para operacionalizar o Caixa 2 (se subfaturaram notas, deixaram de 

emitir notas); QUE os irmãos AMORIM eram responsáveis pelo 

serviço de som da campanha de PEZÃO e se tornaram muito próximos 

dele o de HUDSON BRAGA; QUE acredita que os irmãos LUIZ 

FERNANDO CRAVEIRO DE AMORIM e CESAR AUGUSTO 

CRAVEIRO DE AMORIM receberam "por fora", possivelmente em 

tomo de R$ 1 milhão; QUE não se recordava que a empresa deles se 

chamava GALAXY PROPAGANDA E MARKETING LTDA; QUE em 

relação a empresas de publicidade, acredita que quase todas as que 

constam na prestação de contas da eleição de 2014, CARTÕES REI DA 

BARRA, SL CONFECÇÕES, AMERICAN 2001 SIGN, PARAPLAST, 

FOUR-C, CSPS SIGN, ED SIGNS, STAMPPA, JSM, PUBLITA, TRIX, 

XPRINT, BETA 3, BY COLOR e RAC MACHADO, receberam receitas 

não contabilizadas, mas não tem detalhes do quantitativo, nem sabe 

como foi operacionalizado: QUE, considerando os valores constantes 

na prestação de contas, talvez a EDIOURO e a GRÁFICA E EDITORA 

PRINCIPE DA PAZ possam ter recebido por dentro; QUE os contatos 

com fornecedores eram feitos por HUDSON BRAGA na campanha de 

PEZÃO; QUE não teve contato e não tem conhecimento dos nomes dos 
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fornecedores, pois não tratou diretamente com eles; QUE sabe que 

CLEBER DIAS GOULART é muito próximo e Intimo de PEZÃO; QUE 

tem conhecimento de que CLEBER é dono de uma gráfica, entretanto 

não se recorda o nome da mesma; QUE já ouviu falar de FERNANDO 

DINI, mas não o conhece; QUE tem conhecimento de que PEDRÃO 

(PEDRO LUIZ MATOS GUIMARÃES) recebeu "por fora" e "por 

dentro", QUE confirma que as empresas EUROAMERICA RENT A 

CAR LTDA e MV TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS 

LTDA também contribuíram para a formação do Caixa 2, além dos 

contratos formais de locação; QUE, Indagado se as empresas de 

locação de veículos receberam alguma vantagem pela formação- 

CAIXA 2, respondeu que sim; QUE o executivo da EUROBARRA, 

ADRIANO JOSE MARTINS, recebeu a promessa de PEZÃO que o 

terreno de sua propriedade em Pedra de Guaratiba seria viabilizado, 

pois naquela ocasião, em 2014, decisões do INEA (Instituto Estadual 

do Ambiente) impediam a construção no local; QUE das demais 

empresas, acredita que a DOM CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO 

LTDA-EPP (VALERIA BLAC IZABELA ABDALA, executivas de 

comunicação da FSB) não recebeu caixa 2; QUE não sabe informar 

sobre vantagens recebidas pela DOM CONSULTORIA; QUE a TRANS 

EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES S.A, 

apresentada por intermédio de ARY FILHO, recebeu dinheiro em 

espécie do caixa 2: QUE sabe que a TRANSEXPERT fazia o transporte 

das vantagens indevidas pegas pela ODEBRECHT FETRANSPOR; 

QUE não conhece a empresa FOCAL CONFECÇÕES E 

COMUNICAÇÃO VISUAL; QUE a MR VOX prestou serviços ao 

depoente desde 2002, na campanha ao Senado Federal, porém, o 

depoente desconhece qualquer tratativa de caixa 2 na campanha de 

PEZÃO e acredita que não tenha sido pago nada por fora; QUE não 
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tem nenhuma relação com BRAZÃO; QUE o depoente não 

desempenhou qualquer função ou teve participação na campanha de 

BRAZÃO, mas o depoente pagou vantagens indevidas, no valor de R$ 

300 mil mensais, ao Deputado BRAZÃO que se responsabilizava em 

distribuir entre ele e mais 7 deputados seus, liderados na ALERJ; QUE 

esses pagamentos foram efetivados entre 1º semestre de 2011 e 1º  

trimestre de 2014: QUE após o dia 3 de abril de 2014 os pagamentos 

passaram a ser feitos entre PEZÃO, HUDSON BRAGA BRAZÃO; QUE 

na época do depoente os pagamentos eram operacionalizados por sua 

estrutura financeira: MIRANDA, SERJÃO, BEZERRA e RENATO 

CHEBAR: QUE a função de operacionalização das entregas era 

delegada a MIRANDA, por esse motivo o depoente desconhece quem 

era o responsável por receber em nome de BRAZÃO e o endereço onde 

era feita a entrega, porém, MIRANDA pode esclarecer. Nada mais 

disse e nem lhe for perguntado. 

 

CONCLUSÕES 

 

12. Antes do efetivo andamento das investigações e da sua conclusão, a decisão que 

anteriormente homologou o acordo de colaboração premiada e que determinou a validade 

do termo de depoimento de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO foi 

alvo de Agravo Regimentar, que, impugnando a decisão anterior e tornando-a sem efeito, 

resultou na anulação da validade do acordo de colaboração premiada e do termo de 

depoimento colhido. Nesse sentido:  

“Ementa: ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. 

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA 

REPÚBLICA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL. 
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PRECEDENTE DA ADI 5.508, POSIÇÃO MAJORITÁRIA DO STF 

PELA AUTONOMIA DA PF NA CELEBRAÇÃO DE ACP. 

POSIÇÃO CONTRÁRIA DESTE RELATOR VENCIDA NA 

OCASIÃO. TEMA QUE REPÕE A PGR EM PLENÁRIO E EM 

MENOR EXTENSÃO DO VOTO ENTÃO VENCIDO. ANUÊNCIA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA AGORA PELA PGR. 

CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. ACOLHIMENTO. 1. Nos termos do 

entendimento formado no julgamento da ADI 5.508, a autoridade 

policial tem legitimidade para celebrar autonomamente acordo de 

colaboração premiada. Em voto vencido, assentada a negativa dessa 

faculdade. 2. Matéria novamente suscitada, em menor extensão, pela 

PGR. Considerada a estrutura acusatória dada ao processo penal 

conformado à Constituição Federal, a anuência do Ministério Público 

deve ser posta como condição de eficácia do acordo de colaboração 

premiada celebrado pela autoridade policial. Posicionamento de menor 

extensão contido no voto vencido proferido. Possibilidade de submeter 

a matéria ao mesmo Plenário a fim de que o entendimento majoritário 

seja confirmado ou eventualmente retificado. Em linha de coerência 

com o voto vencido, pela retificação do entendimento majoritário na 

extensão que pleiteia a PGR. 3. Questão preliminar suscitada pela 

Procuradoria-Geral da República acolhida para dar parcial 

provimento ao agravo regimental e tornar sem efeito, desde então, 

a decisão homologatória do acordo de colaboração premiada 

celebrado nestes autos, ante a desconformidade manifestada pelo 

Ministério Público e aqui acolhida. Eficácia ex tunc. (Pet 8482 AgR, 

Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2021, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188  DIVULG 20-09-2021  PUBLIC 

21-09-2021)” 
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13. A partir dessa decisão que tornou sem efeito a única e principal fonte que originou o 

inquérito, e que demonstraria os indícios do cometimento de ato ilícito juntamente com a 

autoria e materialidade, não há mais viabilidade no prosseguimento das investigações. 

Considerando que não há mínimos indícios de crime restantes, vemos o que disse o 

doutrinador RENATO BRASILEIRO sobre o tema: “não se pode admitir a deflagração 

de um procedimento investigatório sem um mínimo de indícios acerca da materialidade 

e/ou autoria de um ilícito”1. 

14. Diante do que foi exposto, pelo fato de que o inquérito policial só deve ser instaurado 

mediante a existência de mínimos indícios, visto que o elemento de informação a ser 

utilizado é inválido, resta a este órgão policial opinar pelo arquivamento do inquérito.  

15. Por fim, considerando encerrado o trabalho da Polícia Federal na instrução do inquérito 

com o devido esclarecimento dos fatos, submeto o presente Relatório Conclusivo de 

Polícia Judiciária ao Parquet para análise e manifestação, colocando-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 

ANDRÉ GUSTAVO VERAS DE OLIVEIRA 

Delegado de Polícia Federal 

Matrícula 21.370 

                                                           
1 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 10. Ed. – São Paulo: Ed. 

JusPodivm, 2021, p. 180. 
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