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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e 

com fundamento no art. 5° da Lei n° 8.038/90, manifesta-se sobre as respostas apresentadas 

pelos denunciados AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, LUCIANO 

ARAÚJO DE OLIVEIRA e TIAGO CEDRAZ LEITE DE OLIVEIRA, nos termos que seguem. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília/DE 
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A denúncia atribuiu a TIAGO CEDRAZ LEITE DE OLIVEIRA a prática do crime previs-

to no art. 332, caput e parágrafo único, do Código Penal, e a AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, 

BRUNO DE CARVALHO GALIANO e LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA a prática do tipo descrito no 

mesmo art. 332, caput, do CP. 

Segundo a denúncia, entre maio de 2012 e setembro de 2014, os acusados pratica-

ram, em unidade de desígnios, por duas vezes, o crime de tráfico de influência. No caso de 

TIAGO CEDRAZ LEITE DE OLIVEIRA incide a forma majorada, por ter solicitado a obtenção de 

vantagens indevidas de RICARDO RIBEIRO PESSOA, Presidente da UTC Engenharia S/A, líder do 

consórcio ANGRAMON, formado pela fusão dos consórcios ANGRA 3 e UNA 3, sob o pretexto de 

influenciar em atos a serem praticados pelo Ministro do Tribunal de Contas da União Rai-

mundo Carreiro Silva, Relator na Corte de Contas de dois processos instaurados, em momen-

tos distintos, em razão do processo licitatório e da execução das obras para a MONTAGEM 

ELETROMECANICA da USINA TERMONUCLEAR de ANGRA 3. 

Em razão das ações dos acusados para influenciar o trâmite e o desfecho dos pro-

cessos 011.765/2012-7 e 009.439/2013-7, no âmbito do TCU, o acusado TIAGO CEDRAZ LEITE 

DE OLIVEIRA recebeu, durante todo o período de junho de 2012 e setembro de 2014, pagamen-

tos mensais no valor de R$ 50.000,00, bem como um pagamento extra no valor de R$ 

1.000.000,00, e também repassou parte desses valores a seu pai, o Ministro do TCU AROLDO 

CEDRAZ DE OLIVEIRA. 

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram respostas escritas à den- 

úncia. 

A defesa de Taco CEDRAZ LEITE DE OLIVEIRA apresentou as seguintes alegações, 

inclusive preliminares': 

(1) que a imputação se lastreia unicamente em depoimentos inconsistentes e respectivos 

elementos de corroboração prestados PELO COLABORADOR PREMIADO RICARDO PESSOA; 

00 que houve três rodadas de tratativas para a contratação de seu escritório pela UTC, 

das quais as duas primeiras foram infrutíferas; já na terceira, foi firmado contrato verbal 

1 	Fls. 2721/2792. 
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de prestação de serviços advocatícios, e que estudos promovidos pelo escritório foram 

parcialmente acolhidos no julgamento do Processo 009.439/2013-7 pelo TCU; 

(iii) falta de justa causa para deflagração da ação penal, sustentando: 

(iii.a) não haver quaisquer provas dos pagamentos narrados na denúncia; 

(iii.b) que, além das inconsistências presentes nas declarações de RICARDO PESSOA, 

declarações prestadas em juízo por layme Alves de Oliveira demonstram que é 

falsa a narrativa acusatória no sentido de que esse funcionário de Alberto Youssef 

entregou valores na residência de TIAGO CEDRAZ, em Brasília, no dia 23/01/2019; 

(iii.c) que não faz sentido a imputação de tráfico de influência ao acusado, quando 

o colaborador RICARDO PESSOA relata que manteve interlocução com o então 

Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, precisamente para os mesmos fins; 

(iii.d) que a planilha apresentada por RICARDO PESSOA se cuida de documento 

imprestável como elemento de prova, forjado após a prisão do colaborador, uma 

vez que não foi apreendido quer em sua residência, quer na sede da UTC; 

(iii.e) a existência de inconsistências quanto aos pagamentos mensais, pois não há 

correspondência exata entre os registros de entrada do denunciado LUCIANO ARAÚJO 

DE OLIVEIRA na sede da UTC e as datas constantes da planilha fornecida por 

RICARDO PESSOA, bem como que ele, nas ocasiões em que efetivamente compareceu 

à sede da UTC, ali esteve para recolher contribuições para a formação do partido 

Solidariedade; e 

(iii.f) que a versão dos fatos apresentada pelo colaborador RICARDO Pesson foi 

desmentida por outros representantes das empresas integrantes do Consórcio 

ANGRAMON, 

atipicidade da conduta classificada como tráfico de influência, pois o suposto 

pagamento de R$ 1.000.000,00 ter-se-ia dado após o julgamento definitivo dos 

Processos 011.765/2012-7 e 009.439/2013-7, alegadamente aquele em que o acusado 

deveria exercer sua influência perante o Ministro Raimundo Carreiro; 

que na Sindicância TC n. 019.602/2015-4, instaurada no TCU para apurar os fatos 

objeto da denúncia, concluiu-se pela inexistência de indícios mínimos da prática de 

irregularidades por parte do acusado e dos advogados vinculados a seu escritório; 

a existência de inconsistências nos relatórios de análise dos dados telefónicos dos 
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acusados; e 

(vii) a inexistência de ilegalidades em sua movimentação financeira e na de seu genitor. 

O acusado BRUNO DE CARVALHO GALIANO, por sua vez, apresentou as seguintes ale- 

gações2: 

que a imputação se lastreia unicamente em depoimentos inconsistentes e respectivos 

elementos de corroboração prestados PELO COLABORADOR PREMIADO RICARDO PESSOA, os quais 

sequer imputaram qualquer fato criminoso ao denunciado; 

que houve três rodadas de tratativas para a contratação de seu escritório pela UTC, 

das quais as duas primeiras foram infrutíferas; já na terceira, foi firmado contrato verbal 

de prestação de serviços advocatícios, e que estudos promovidos pelo escritório foram 

parcialmente acolhidos no julgamento do Processo 009.439/2013-7 pelo TCU; 

falta de justa causa para deflagração da ação penal, sustentando: 

(iii.a) não haver quaisquer provas dos pagamentos narrados na denúncia, ou da 

jactância do acusado, essencial à configuração do crime de tráfico de influência; e 

que na Sindicância TC n. 019.602/2015-4, instaurada no TCU para apurar os 

fatos objeto da denúncia, concluiu-se pela inexistência de indícios mínimos da 

prática de irregularidades por parte do acusado e dos advogados vinculados a seu 

escritório. 

AROLDO CEDRAZ DE OLWEIRA, em sua resposta escrita, afirmou o seguinte': 

que a imputação se lastreia unicamente em depoimentos inconsistentes e respectivos 

elementos de corroboração prestados pelo colaborador premiado RICARDO PESSOA, que 

sequer imputou qualquer fato criminoso ao denunciado; 

que a inclusão do acusado no rol de investigados deveu-se ao encontro de prova 

fortuita, qual seja, os registros de contatos telefônicos estabelecidos entre o escritório de 

TIAGO CEDRAZ e o gabinete do Ministro no TCU, todavia inapta para tal finalidade, em 

razão da existência de diversas inconsistências nos relatórios de análise dos dados que 

instruíram o relatório final da autoridade policial e a denúncia; sanadas tais 

2 	Fls. 2824/2865. 
3 Fls. 2866/2980. 
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inconsistências, não subsistiria qualquer ilegalidade nos contatos telefônicos 

identificados; 

que o registro de impedimento do Ministro para atuar no Processo 011.765/2012-7 

no sistema SAGAS do TCU ocorreu em razão de error in procedendo do gabinete ou da 

secretaria de sessões da Corte de Contas; 

que não houve ilegalidades no pedido de vista feito no Processo 011.765/2012-7; 

que na Sindicância TC n. 019.602/2015-4, instaurada no TCU para apurar os fatos 

objeto da denúncia, concluiu-se pela inexistência de indícios mínimos da prática de 

irregularidades por parte do acusado e dos demais denunciados; 

que a disponibilização de apartamento por parte de Timio CEDRAZ para moradia do 

acusado e de sua esposa se deve apenas à relação familiar de ambos, nada havendo de 

ilícito na situação; 

que não há ilegalidades em sua movimentação financeira, compatível com suas 

atividades de criação de gado; 

atipicidade da conduta classificada como tráfico de influência, pois: 

(viii.a) a denúncia não descreve a prática, pelo acusado, de qualquer dos núcleos 

do tipo penal; 

(viii.b) não se configura o tipo quando o suposto autor do fato é o próprio agente 

público cuja esfera de competências abarca o ato de oficio se pretende que seja 

praticado; 

(viii.e) não foi demonstrado o dolo na conduta do agente; 

falta de justa causa para deflagração da ação penal, também por não haver elementos 

mínimos que indiquem a presença de dolo na conduta do agente; 

inépcia da denúncia, nos termos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, 

por não descrever, clara e individualizadarnente: 

(xis) as condutas dos demais acusados que determinaram AROLDO CEDRAZ a pedir 

vista nos autos do Processo 011.765/2012-7; 

(xi.b) o vínculo subjetivo entre os agentes e o nexo de causalidade entre a conduta 

do acusado (o pedido de vista) e o resultado danoso; 

caso recebida a denúncia, que não seja decretado o afastamento cautelar do cargo de 
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Ministro do,TCU, por não estar presente o caráter de cautelaridade da medida, ou seja, 

pela ausência do periculum in mora exigível. 

Por fim, o acusado LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA alegou4: 

inépcia formal da denúncia, por não descrever, clara e individualizadamente, as 

condutas consideradas como tráfico de influência; 

inépcia material da denúncia, por não haver quaisquer provas de que o acusado 

praticou algum dos núcleos do tipo penal; 

que deve haver a desclassificação do crime para o tipo do art. 357 do CP, pois os 

Tribunais de Contas exercem funções análogas às jurisdicionais; e 

que na Sindicância TC n. 019.602/2015-4, instaurada no TCU para apurar os fatos 

objeto da denúncia, concluiu-se pela inexistência de indícios mínimos da prática de 

irregularidades por parte do acusado e dos demais denunciados. 

No despacho de fl. 3058, o Ministro Relator abriu vista ao Ministério Público Fe-

deral, na forma do art. 5° da Lei 8.038/1990. 

Vejamos separadamente cada uma das questões suscitadas nas respostas à acusa- 

ção. 

11 

In. Da Sindicância TC n. 019.602/2015-4 do TCU 

As defesas de todos os acusados sustentam não existir elementos que apontem 

para a prática do crime imputado na denúncia, tendo em vista as conclusões da Sindicância 

TC n. 019.602/2015-4, instaurada no âmbito do TCU. 

O argumento não merece maiores considerações, na medida em que é incontro-

versa a independência das esferas penal e administrativa. 

4 Fls. 3032/3054. 
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Por esse motivo, as conclusões a que chegou o Plenário do TCU não condicionam 

quer o exercício da opinio delicti, por parte desta Procuradoria-Geral da República, quer o ju-

ízo de admissibilidade da imputação, a ser realizado por essa egrégia 2a Turma. 

A plausibilidade da denúncia deve ser aferida a partir dos elementos de informa-

ção que a instruem, colhidos ao longo da investigação, e não se sujeita às conclusões obtidas, 

em esfera diversa, pela Corte de Contas Federal. 

Sem razão de ser a alegação. 

11.2. Da alegada Inépcia da denúncia 

A preliminar de inépcia da denúncia, por suposta descrição genérica dos fatos, 

não procede. 

A denúncia narra detalhadamente os fatos ilícitos praticados, indicando a conduta 

de cada um dos acusados: AROLDO CEDRAZ, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, LUCIANO ARAÚJO DE 

OLIVEIRA e TIAGO CEDRAZ. 

Ao contrário do alegado pelas defesas, a denúncia expõe os fatos imputados, com 

todas as suas circunstâncias, inclusive com a indicação da jactância de TIAGO CEDRAZ, a quali-

ficação dos denunciados e a classificação dos crimes. A narrativa contida na denúncia permite 

a compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa, atendendo rigorosamente ao 

que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal. 

No ponto, é fundamental destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, considera que, especialmente em crimes complexos e cometidos por várias pessoas, 

como no caso dos autos, não se faz necessária uma exposição pormenorizada, em todas as 

suas peculiaridades, da conduta de cada um dos envolvidos, relativizando as exigências 

formais da denúncia. Ao analisar casos de crimes de autoria coletiva, essa Corte decidiu: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME 

DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. 

INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE 

DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA 

PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA 
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ORDEM DE OFICIO. 

Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao 

regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 

Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria 

coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto 

cometimento do crime. 

Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato 

incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato 

específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem 

a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 

Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em 

inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 

O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas 

realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido. (MC 

118891, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO ale-209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015). 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. DENÚNCIA 

QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME DE AUTORIA 

COLETIVA. PRECEDENTES STF. DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR IDÔNEO. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E 

RESIDÊNCIA FIXA NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM 

DENEGADA. 

I. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

juntamente com mais dez co-réus, por integrar quadrilha armada voltada para prática de 

diversos crimes, especialmente delitos de extorsão relacionados a serviços de 

"segurança" e de "proteção". 

A denúncia descreve suficientemente a conduta do paciente, que, em tese, amolda-se 

ao delito descrito no art. 288 do Código Penal. 

A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido 

no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta 
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do paciente e a imputação da prática do crime de quadrilha. 

Há substrato fático-probatório suficiente para o início e desenvolvimento da ação 

penal de forma legitima, afastando a alegação de ausência de justa causa, sendo 

certo que a efetiva participação do paciente na prática do delito merecerá análise 

muito mais detida por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 

Ademais, "a jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de não exigir a 

individualização das ações de cada agente quando se trata de crime de autoria 

coletiva", sendo que o "decreto de prisão preventiva com fundamento em denúncia 

que descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam, não pode ser 

desconstituido por falta de justa causa". (HC 79.237/MS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 

12.04.2002). 

Observo que houve fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar do 

paciente, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a prisão se 

justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal. 

(omissis). 9. Acrescento, por fim, que "primariedade, bons antecedentes, residência 

fixa e profissão lícita" são "circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da 

preventiva" (MC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04.03.2005). 10. Habeas corpus 

denegado. (MC 98156, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 

29/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-

04 PP-00952). 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: CORRUPÇÃO 

PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE 

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 

- Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da 

denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua 

inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art. 

569). Precedentes. 

- Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a 

descrição pormenorizada da conduta de cada acusado. 

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se 

tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. 
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IV. - H.C. indeferido (STF, 2° Turma, HC n. 85726/PI, Rel. Min. Carlos Valioso, j. 

16.08.2005, v.u., DJU de 23.09.2005, p. 50). 

Contudo, em que pese a citada relativização das exigências formais da denúncia 

nos crimes coletivos, a inicial acusatória descreve de forma clara, objetiva e individualizada a 

atuação de cada um dos denunciados. 

Foi destacado que, no contexto da realização de certame licitatório para a instala-

ção da Usina Termonuclear de ANGRA 3, diversas construtoras organizadas em cartel para frus-

trar o caráter competitivo de suas contratações com a Administração Pública Federal, notada-

mente aquelas promovidas pela Petrobras, articularam-se com funcionários da Eletronuclear 

para excluir consórcios concorrentes na fase de pré-qualificação, direcionar a contratação e 

superfaturar o valor das obras. 

Assim, em acordo com dirigentes da Eletronuclear envolvidos no esquema ilícito, 

sete empresas integrantes do "clube das empreiteiras" constituíram dois consórcios para dis-

putar as licitações relativas às obras da Usina de Angra 3: o consórcio ANGRA 3, composto 

pela Queiroz Gaivão (líder), a EBE e a Techint, e o consórcio UNA 3, formado pela UTC En-

genharia S/A (líder), CCCC, Andrade Gutierrez e Construtora Norberto Odebrecht. 

Na primeira etapa do procedimento licitatório, a pré-qualificação, houve a partici-

pação de quatro consórcios e uma empresa isolada: os consórcios UNA 3, ANGRA 3, Itaorna e 

Construcap-Orteng e a empresa Skanska do Brasil Ltda. 

Em decorrência dos ajustes criminosos existentes, o edital foi elaborado de forma 

a restringir a competitividade do certame, com cláusulas abusivas prevendo requisitos desne-

cessários de capacidade técnica e o estabelecimento de critério reservado, que não era de co-

nhecimento das licitantes (salvo aquelas envolvidas nos fatos criminosos). Nesse contexto, 

apenas os consórcios UNA 3 e MORA 3 foram classificados, e todos os licitantes apresentaram 

impugnações administrativas contra essa etapa, em sua totalidade infrutíferas. 

O Consórcio Construcap-Orteng, desqualificado administrativamente nessa fase 

inicial, ajuizou ação perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro e representou ao TCU postu-

lando sua manutenção no certame. O feito foi autuado com o n. 011.765/2012-7, cabendo sua 

relatoria ao Ministro Raimundo Carreiro, que concedeu liminar para que o aludido consórcio 
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prosseguisse no processo de licitação. 

Para garantir a viabilidade do esquema, Othon Pinheiro, então Presidente da Ele-

tronuclar, sugeriu a RICARDO PESSOA que realizasse gestões junto ao TCU, de modo a evitar 

que questionamentos levados à Corte de Contas implicassem a descontinuidade do ajuste es-

púrio. Para tanto, o Vice-Almirante recomendou a contratação de TIAGO CEDRAZ, advogado e 

filho do Ministro do TCU AROLDO CEDRAZ. 

A partir dai, a denúncia narra como os acusados praticaram, por duas vezes, o cri-

me de tráfico de influência, obtendo vantagens indevidas a pretexto de influenciar o Ministro 

Raimundo Carreiro, relator dos seguintes processos instaurados perante o TCU: 

011.765/2012-7, movido pelo Consórcio Construcap-Orteng por ter sido des-

classificado na fase de pré-qualificação; e 

009.439/2013-7, auditoria promovida com o propósito de fiscalizar as obras 

de construção da Usina Termonuclear de ANGRA 3, incluindo o cumprimento de determinações 

do Tribunal com relação ao Contrato NCO-223/83 — obras civis — e a análise do Edital de 

Concorrência GAC.TCN-003/13 — MONTAGEM ELETROMECANICA. 

No tocante ao primeiro processo, o Ministro Raimundo Carreiro admitiu a repre-

sentação do Consórcio Construcap-Orteng e decidiu cautelarmente para que a Eletronuclear 

mantivesse a guarda dos envelopes contendo a metodologia de execução apresentados pelo 

consórcio. 

RICARDO PESSOA, então, ao contatar Tuco CEDRAZ para que intercedesse perante o 

Ministro do TCU, com o fim de garantir que a decisão da Corte de Contas fosse favorável aos 

consórcios UNA 3 e ANGRA 3, recebeu solicitação de pagamentos mensais no valor de R$ 

50.000,00, iniciados no mês de maio de 2012. 

Após sucessivos atrasos no julgamento do processo, decorrentes tanto de retiradas 

de pauta promovidas pelo Ministro Relator quanto por pedido de vista do Ministro AROLDO 

CEDRAZ, foi proferido acórdão favorável às empresas cartelizadas, em novembro de 2012. 

A despeito de outras observações da área técnica, o TCU limitou-se a recomendar 

à Eletronuclear que, ao focar as regras para a licitação decorrente da Pré-Qualificação 

GAC.T/CN-005/11, condicionasse a adjudicação do objeto à aceitação, pela adjudicatária, do 
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menor preço oferecido entre todos os lances, bem como determinar o monitoramento da im-

plementação dessa recomendação. 

O pedido de vista formulado pelo Ministro AMOLDO CEDRAZ, impedido para atuar 

no feito, conforme registrado, ocorreu em 14/11/2012, após o adiamento de quatro pautas su-

cessivas (27/06/2012, 04/07/2012, 17/07/2012 e 26/09/2012). Neste período, os membros da 

Corte puderam ter conhecimento do conteúdo do processo. Além disso, novo adiamento de-

correu de sua ausência em sessão de julgamento. 

Tal situação, somada aos fatos narrados pelos colaboradores acerca da atuação de 

TIAGO CEDRAZ, revela que AMOLDO CEDRAZ agiu para controlar a data do julgamento. Seu ato 

de oficio infringiu dever funcional, pois pediu vista de um processo para o qual estava pre-

viamente impedido. Tudo com o espúrio objetivo de mostrar o poder de controlar a data do 

julgamento, agindo em unidade de desígnios com seu filho e comparsa TIAGO CEDRAZ. 

Já com relação ao Processo 009.439/2013-7, a denúncia destacou que sua instau-

ração se deu com o intuito de analisar o Edital de Concorrência GAC.TCN-003/13, referente 

à MONTAGEM ELEIROMECANICA de ANGRA 3. 

O Edital, cuja publicação se deu após o julgamento do Processo 011.765/2012-7, 

previa a possibilidade de junção dos dois consórcios pré-qualificados, mediante a concessão 

de desconto de 6% sobre o valor global do contrato. 

Confortne o ajuste entabulado pelos representantes das sete empresas, os dois 

grupos ofereceram propostas à Eletronuclear em novembro de 2013: o Consórcio UNA 3 sa-

grou-se vencedor em ambos os pacotes, tendo optado pelo Pacote 2, e o Consórcio ANGRA 3 

aceitou formalmente executar o Pacote 1, pelos preços (global e unitários) ofertados pelo UNA 

3. 

Como o edital da concorrência previa desconto no orçamento caso as vencedoras 

de cada pacote optassem pela execução conjunta das obras, os referidos consórcios promove-

ram estudo técnico para avaliar qual o desconto adequado ao caso. Ofereceram, por fim, o 

desconto de 6% (seis por cento) já constante do edital, cláusula 12.8. Nestas condições, for-

mou-se o Consórcio ANGRAMON, composto pelas 7 empresas integrantes dos Consórcios UNA 3 

e ANGRA 3, contratado para a execução dos dois pacotes da MONTAGEM ELET720MECANICA da Usi-

na de ANGRA 3. 
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Instaurado o Processo 009.439/2013-7, a Secretaria de Fiscalização de Obras (SE-

COB) do TCU produziu relatório em que constatou a ocorrência de sobrepreço de R$ 314,3 

milhões na Concorrência GAC.TCN-003/13, em decorrência das seguintes irregularidades: i) 

erros de cálculos de encargos sociais (diferença negativa de R$1,14 milhões); ii) reajuste in-

devido no valor adotado para a Cesta Básica (diferença de R$ 4,85 milhões); iii) inconsistên-

cia na valoração de alguns custos indiretos (R$ 65,6 milhões de diferença); iv) BDI referenci-

al acima dos patamares sugeridos pela jurisprudência dessa Corte de Contas (diferença de R$ 

95,8 milhões); e v) permissão indevida para contratação do objeto por valores 5% acima do 

valor máximo determinado pelo orçamento-base (diferença de R$ 149 milhões). 

A equipe técnica do TCU verificou outra irregularidade no Edital de Concorrência 

GAC.TCN-003/13, relativa à adoção de preço global superior a 5% dos valores orçados pela 

Eletronuclear como critério de aceitabilidade da proposta de licitante. A SECOB alertou que a 

manutenção desta cláusula ensejaria a combinação de preços entre os licitantes, pois havia so-

mente dois consórcios pré-qualificados disputando dois contratos, com a condição de que um 

único consórcio não poderia sagrar-se vencedor de ambos. Logo, uma vez ausente a concor-

rência, não havia garantia de que o preço contratado seria o preço de mercado. 

A SECOB também destacou no relatório de instrução do Processo 009.439/2013-

7 a ausência de competição, pois haveria um contrato para cada consórcio até o limite de 

aceitação estipulado em edital, ou seja, 5% acima do orçamento de referência, o que leva à 

conclusão de que esse seria o valor contratado. Ou seja, como não havia concorrência, cada 

grupo, ao final, ficaria com um contrato por um valor acima do orçado, ante a previsão do 

edital. 

A equipe técnica do TCU concluiu, diante disso, ser prudente recomendar à Ele-

tronuclear que se abstivesse de utilizar o percentual de 5%. 

Após a divulgação do referido relatório, abriu-se a possibilidade de a Eletronucle-

ar se manifestar sobre as irregularidades acima elencadas. A atuação de Taco CEDRAZ conti-

nua em favor do Consórcio UNA 3, por meio de nova prática do crime de tráfico de influên-

cia, para evitar que o procedimento licitatório fosse paralisado, a pretexto de influir para afas-

tar o acolhimento pelo Relator, Ministro Raimundo Carreiro, e pelo TCU, do relatório inicial 

da SECOB e para diminuir o valor do sobrepreço que ali fora apontado. 

INQUÉRITO N. 4.075 	 13 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

No contexto desse segundo processo é que se insere a solicitação e efetivo recebi-

mento, por TIAGO CEDRAZ, do valor de R$ 1.000.000,00, em acréscimo aos pagamentos men-

sais de R$ 50.000,00, ficando implícito que tais valores seriam destinados ao pagamento de 

vantagens indevidas ao Ministro Raimundo Carreiro ou a funcionários de seu gabinete ou da 

área técnica da Corte de Contas. 

Em razão da atuação dos acusados Tuco CEDRAZ, AROLDO CEDRAZ e BRUNO 

GALIANO, os resultados pretendidos por RICARDO PESSOA foram quase que integralmente atingi-

dos, na medida em que não houve paralisação do processo e foi mantida a previsão editalicia 

de admissibilidade de propostas cujo valor global estivesse até 5% acima do orçamento de re- 

ferência. 

Finalmente, em 19/09/2014, foi assinado o Termo de Aditamento n° 1 aos Contra-

tos n° GAC.TCT-4500167239 (Pacote 1) e GAC.TCT-4500167242 (Pacote 2), passando a fi-

gurar o Consórcio ANGRAMON como contratado para ambos os pacotes. As obras tiveram início 

entre os meses de setembro e outubro de 2014. 

Além de descrever a atuação dos acusados relativa à tramitação dos Processos 

009.439/2013-7 e 009.439/2013-7, a denúncia também narra a sistemática dos pagamentos 

indevidos, composta por entregas mensais no valor de R$ 50.000,00, bem como um paga-

mento extraordinário de R$ 1.000.000,00. 

Quanto aos pagamentos mensais, foi descrito que as retiradas eram feitas na sede 

da UTC em São Paulo, pelo denunciado LUCIANO ARAÚJO DE OLWEIRA, que agia em conluio 

com TIAGO CEDRAZ e MOLDO CEDRAZ. 

Na sequência, há o exame de dados bancários, fiscais e telemáticos dos envolvi-

dos. A constatação da existência de intenso relacionamento financeiro e, principalmente, da 

frequência de contatos telefônicos entre os acusados e os demais personagens do crime, em 

particular nas datas em que ocorreram os pagamentos, evidencia a veracidade dos depoimen-

tos dos colaboradores. 

Finalmente, a denúncia relata o modus operandi do pagamento extraordinário de 

R$ 1.000.000,00, solicitado por TIAGO CEDRAZ, que deu a entender que tais valores poderiam 

ser destinados ao Ministro Raimundo Carreiro. 
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Esse montante foi entregue na residência do acusado, em Brasília/DF, por Jayme 

Alves de Oliveira Filho, vulgo Jayme Careca. 

Como se vê, não houve descrição genérica dos fatos delituosos narrados na den-

úncia. Não procede a alegação de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, portanto. 

11.3. Da alegada falta de justa causa para a ação penal 

Segundo a jurisprudência desta Corte, "ajusta causa é constatada pela presença 

de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória, afim de que não se submeta al-

guém a julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o 

Parquet da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória" (Inq 

2588, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2013, DJe 16/5/2013). 

Nesse sentido, há uma série de alegações dos acusados que, embora esplanadas 

em tópicos autônomos nas peças defensivas, são, grosso modo, referentes à aduzida falta de 

justa causa para a deflagração de ação penal, e por isso serão enfrentadas nesse tópico. 

Nestes autos, a denúncia está baseada em indícios e provas da prática, por AROLDO 

CEDRAZ, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEI1RA e TIAGO CEDRAZ, do deli-

to tipificado no art. 332 do Código Penal, no caso deste último, em sua forma majorada. 

Tais elementos são, dentre outros, os que seguem: 

(1) Depoimentos dos colaboradores premiados RICARDO PESSOAS, Walmir Pinheiro 

Santana', Alberto Yousser, Henrique Pessoa Mendes Netos  e Gustavo Ribeiro Andrade 

Botelho', nos quais narraram, detalhadamente, a sucessão de eventos que culminou com 

a consumação dos crimes de tráfico de influência por parte dos acusados. 

(ii) Documentos relativos aos processos referentes às obras para a MONTAGEM 

ELErROMECÂNICA de ANGRA 3 que tramitaram no TCU, quais sejam: 

(ii.a) Edital de Pré-Qualificação (GAC TCN-005/11); 

(ii.b) Edital para propostas comerciais (GAC TCN-003/13); e 

5 Termo de colaboração n. 04, 06 e 17 (fls. 62/89) e depoimentos prestados nos autos do Inquérito (fls. 
557/559 e 1164/1171). 

6 	Termo de colaboração n. 03 e 23 (fls. 122/130 do apenso 8) 
7 	Depoimento prestado às fls. 144/146. 
8 	Termo de colaboração n. 01, depoimento prestado nos autos (fls. 1884/1887) 
9 	Termo de declarações às fls. 1256/1261. 
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(ii.c) Contrato NCO-223/83. 

(iii) Registros de entrada na sede da empresa UTC Engenharia, que confirmam a 

passagem de TIAGO CEDRAZ pelo local diversas vezes no período de 18/05/2012 a 

27/06/2014, sendo 10 delas até 05/10/2012 antes do julgamento do Processo 

011.765/2012-7, bem como de Lua" ARAÚJO DE OLIVEIRA, também por diversas vezes no 

período compreendido entre 03/04/2013 e 30/10/201410, e ainda de BRUNO GALIANO, em 

número menor de oportunidades entre 02/10/2012 e 22/02/2013'1. 

Planilha de controle de pagamentos de vantagens indevidas entregue pelo 

colaborador Ricardo Pessoa, na qual há lançamentos mensais em favor de TIAGO CEDRAZ 

e LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, a partir de 13/06/2012 e até o dia 05/09/2014, bem como o 

lançamento do pagamento extraordinário no valor de R$ 1.000.000,0012. 

Dados extraídos de arquivo de vídeo da Sessão Ordinária do Plenário do TCU no dia 

14/11/2012, em que o acusado AROLDO CEDRAZ deduz pedido de vista assim que 

anunciado o inicio do julgamento, mesmo já havendo registro de seu impedimento no 

sistema SAGAS do Tribunal nas sessões dos dias 27/06/2012 e 11/07/2012. 

Documentos apreendidos no bojo da Ação Cautelar n. 3914, dentre os quais se 

desta(cam: 

(vi.a) mensagens eletrônicas trocadas por José Guimarães, advogado da UTC, e 

TIAGO CEDRAZ, que indicam a prestação informal de serviços advocatícios pelo 

acusado, inclusive com a possibilidade de uma contratação formal (que nunca 

ocorreu); 

(vi.b) uma tabela apreendida na residência de TIAGO CEDRAZ, que comprova o 

acompanhamento dos processos relativos a Angra 3 no TCU; 

(vi.c) uma anotação em agenda apreendida no escritório de TIAGO CEDRAZ e BRUNO 

GALIANO, datada de abril de 2015, com o conteúdo "tirar do PUSH ANGRA, UTC 

e REPAR"; 

(vi.d) mensagem eletrônica enviada para a secretária de nau() CEDRAZ, no dia 

22/01/2014 (véspera da entrega dos R$ 1.000.000,00), na qual há a informação de 

que Walmir Pinheiro estava procurando o acusado; 

10 Fls. 562/569. 
11 Fls. 1229/1232. 
12 Fl. 560. 

INQUÉRITO N. 4.075 	 16 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

(vi.e) e ainda uma minuta de explicação para a contratação do escritório pela UT 

para atuar nos dois processos referentes ao caso de ANGRA 3, apreendida na sala d 

BRUNO GALIANO. 

Além desses elementos, destaca-se dentre o material obtido por meio dessa medida  

mensagem da Secretária da UTC, Lívia Moura, em que solicita confirmação de reuniã 

para o dia 19/09/2013 com BRUNO GALIANO. No mesmo dia, algumas horas depois do e 

mail da secretária, Antônio Miranda, da UTC, envia e-mail indagando a BRUNO GALIANO 

"O pessoal esteve ontem com o Ministro e ele lá pedindo ajuda para justificar os 5% az 

amanhã. É isso mesmo? Abs". 

1 A data desta mensagem precede em apenas uma semana a data do Acórdão n. 2603 

Dados obtidos a partir do afastamento do sigilo telefônico dos investigados TIA 

CEDRAZ e LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, posteriormente ampliado para abranger outro 

envolvidos no esquema delituoso (AC 3.948), a partir dos quais se constatou a dinâmic 

do relacionamento dos envolvidos. 

Dados obtidos a partir do afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos envolvido 

(AC 4.264), que corroboraram a dinâmica do recebimento de vantagens indevidas po 

parte dos acusados. 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 63/2016 (RE 60/2015-GINQ/STF)", em 

que há a análise dos diversos elementos de prova colhidos até aquela altura, obtidos po 

meio das cautelares de busca e apreensão (AC 3.914) e de afastamento de sigilo 

telefônico (AC 3.948), bem como de registros de viagens aéreas e de entradas na UTG 

de TIAGO Cemsz e de LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA e da tabela de pagamento de vantagens 

indevidas entregue por RICARDO PESSOA, para constatar a relação ilícita existente entre 

eles e subsidiar a adoção de medidas complementares, que foram a ampliação d 

afastamento do sigilo telefônico e o afastamento do sigilo bancário e fiscal doi 

investigados (AC 4.264). 

37/13, que foi proferido em 25/09/2013. A análise das provas dos autos indica que a 

"ajuda para justificar os 5%" refere-se à manutenção no Edital de Concorrêncil 

GAC.TCN-003/13 do critério de aceitabilidade da proposta de licitante 5% superior ai 

preço global orçado pela Eletronuclear, ante os fortes argumentos contrários a essi 

possibilidade, lançados no relatório técnico da SECOB. 

13 Fls. 131/128 da AC 3.948. 
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Vê-se, pois, que os crimes de tráfico de influência foram suficientemente descri 

tos, com suporte em elementos de fato. 

Ha indícios e provas suficientes de que todos os investigados, em seus respectivo 

âmbitos de atuação, concorreram para que TIAGO CEDRAZ obtivesse de RICARDO PESSOA vanta-

gens  indevidas, pagas de modo regular e periódico e também em caráter extraordinário, a pre 

texto de influenciar o Ministro Raimundo Carreiro.  

Ao longo da narrativa e do farto conteúdo probatório acima mencionado, a denún 

cia menciona os diversos elementos de convicção obtidos para demonstrar muito mais do quj 

a mera plausibilidade da imputação. 

IHá, pois, justa causa para instaurar a ação penal, mediante o recebimento da den 

Não obstante, as defesas lançaram nas respostas à acusação diversas alegaçõe 

com o propósito de demonstrar a falta de lastro probatório da imputação. Conquanto a maio 

parte de tais argumentos sejam relativos ao mérito da pretensão deduzida em juízo, cabe, des 

de já, tecer as seguintes considerações, que demonstram a inaptidão dessas alegações par 

obstar o recebimento da denúncia. 

II.3.a. Da alegada falsidade das planilhas fornecidas por RICARDO PESSOA 

O denunciado TIAGO CEDRAZ sustenta que as planilhas fornecidas por RICARD  

PESSOA, nas quais há o controle dos pagamentos de vantagens indevidas realizados em razã 

da prática do crime de tráfico de influência e dos acessos desse denunciado e de LUCIANL 

ARAÚJO DE OLIVEIRA à sede da UTC, consistem em documentos forjados posteriormente à pri-

são do empresário e, por isso, inúteis enquanto prova. 

Não obstante, os dados constantes das referidas planilhas foram, ao longo da in-

vestigação, diretamente corroborados por outros elementos de prova, tais como: registros de 

passagens aéreas em datas coincidentes ou próximas aos registros de entrada na sede da UT 

e das datas dos pagamentos mensais no valor de R$ 50.000,00; dados bancários dos acusados 

1 LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA e AROLDO CEDRAZ, que apontam para depósitos em espécie oiti 

aplicações financeiras em datas coincidentes ou próximas àquelas registradas na planilha, nicIs 

exatos valores nela constantes no caso de LUCIANO (R$ 50.000,00) ou, no caso do Ministro 

úncia e posterior instrução processual. 
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TCU, em montante correspondente ao dobro do valor pago mensalmente; dados telemáticos 

de Jayrne Careca, que atestam seu deslocamento da região Sudeste para Brasília, no período 

em que registrada a entrega extraordinária no valor de R$ 1.000.000,00. 

Além desses elementos, todas as demais provas carreadas aos autos, em maior ou 

menor grau, atestam a prática do crime de tráfico de influência pelos acusados. 

Como cediço, elementos de corroboração fornecidos por colaboradores premiados 

devem ser confirmados por outras peças de informação colhidas em sede investigativa, de 

modo que "só serão objeto de apreciação judicial no momento da sentença, em que as decla-

rações prestadas serão valoradas em face das outras provas produzidas no processo" (Pet 

5.733, Rel. Min. Teori Zavascici, DJ 28/09/2015). 

A alegação, portanto, não tem o condão de obstar o recebimento da denúncia. 

11.3.13. Do impedimento do Ministro Aroldo Cedraz para atuar no Processo 
011.765/2012-7 e da ilegalidade do pedido de vista por ele formulado 

A defesa de AROLDO CEDRAZ sustenta não haver ilegalidade no pedido de vista por 

ele formulado durante o julgamento do Processo 011.765/2012-7, na sessão do dia 

14/11/2012. Para isso, alega que o registro do impedimento do Ministro no sistema SAGAS 

não tem caráter permanente, e que só se deu nas sessões anteriores àquela em que formulado 

o pedido de vista por excesso de zelo da equipe do escritório de TIAGO CEDRAZ, que entrou 

em contato com o gabinete do Ministro para informar das supostas tratativas preliminares 

para contratação do escritório pelo consórcio UNA 3. 

Assim como observado no subtópico anterior, a defesa procura examinar as cir-

cunstâncias da prática criminosa de forma isolada, na medida em que, desse modo considera-

das, de fato não se evidencia a ilegalidade de que estão imbuídas. 

Nesse sentido, pouco importam as considerações defensivas sobre a natureza do 

instituto do impedimento e o procedimento adequado para que seja registrado, ou mesmo o 

fato de que, ao contrário do que se verificou nas sessões dos dias 27/06/2012 e 11/07/2012, 

na sessão de 14/11/2012 não foi inserido no sistema SAGAS o impedimento do Ministro. 

Com efeito, a ilegalidade do pedido de vista formulado pelo acusado AROLDO 

CEDRAZ está no fato de que ele agiu em concurso de agentes com os demais denunciados, ci- 
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ente das tratativas entabuladas por seu filho e o colaborador RICARDO PESSOA. 

Desse modo, valendo-se do prestígio que o advogado e o Ministro tinham perante 

a Corte, em particular perante o Ministro Raimundo Carreiro, agente público que se pretendi 

influenciar em beneficio das empresas cartelizadas, AROLDO CEDRAZ efetivamente praticou ato 

em violação de dever funcional, pois ciente de seu impedimento para atuar no feito. E agiu 

assim para demonstrar aos representantes das empresas consorciadas seu poder de controlar 

data do julgamento, para garantir a continuidade dos pagamentos periódicos e a possibilidade 

de se solicitar pagamentos extraordinários, como de fato ocorreu. 

Os registros de pagamentos constantes da planilha fornecida pelo colaborado 

RICARDO PESSOA — por sua vez, corroborada por outros elementos de prova colhidos ao longo 

da investigação, como já exposto — dão supedâneo fático para a versão acusatória, vez que h 

registros de entrega de valores nos dias 13/06/2012, 15/08/2012, 28/09/2012 e 24/10/2012, 

portanto anteriormente à sessão de 14/11/2012, quando formulado o pedido de vista pelo Mi 

nistro MOLDO CEDRAZ. 

II.3.c. Dos dados bancários e fiscais dos denunciados 

O afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos acusados foi medida investigativ 

essencial para a corroboração dos pagamentos relatados pelo colaborador RICARDO PESSOA. 

Como narrado na denúncia, durante todo o período de junho de 2012 e setembr 

de 2014, RICARDO PESSOA realizou pagamentos mensais aos acusados no valor de R 

50.000,00, conforme se observa na tabela entregue pelo colaborador com a contabilidade des 

sas entregas de dinheiro, realizadas na sede da UTC. 

No Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 63/2016 (RE 60/2015 

GINQ/STF), foi traçada correspondência entre as datas constantes da planilha entregue pelo 

colaborador e registros de viagens aéreas e de entradas na sede da UTC em São Paulo d 

TIAGO CEDRAZ e de LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA. 

Além disso, outras movimentações bancárias suspeitas foram identificadas n 

análise do aparelho celular de LuanNo ARAÚJO DE OLIVEIRA, referente à linha 71-82196990 

apreendido na residência do denunciado. 
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Esse acusado realizou duas aplicações financeiras em datas idênticas àquela  

constantes da planilha supracitada, quais sejam, 21/03/2014 e 15/05/2014, no exato valor d 

R$ 50.000,00. Além delas, também foi identificada outra aplicação nesse mesmo valor, no di 

04/11/2014, próxima ao último pagamento registrado na planilha de RICARDO PESSO 

(05/09/2014). 

Ainda no tocante aos dados bancários e fiscais do acusado LUCIANO ARAÚJO 

OLWEIRA, há elementos que demonstram o recebimento de valores incompatíveis com o 

rendimentos lícitos do acusado. 

LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA buscava dissimular a origem ilícita dessas rend 

declarando-as no imposto de renda como ganhos com atividade rural, que passaram de R 

33.500,00 em 2012 para R$ 217.403,25 em 2014. Todavia, dentre o material apreendido n 

residência do acusado, foi identificado e-mail em que é explícita a fraude fiscal. Uma mensa 

gem com o título "Imposto de Renda" chama a atenção, pois trata de "criação de receitas' 

com atividade rural para efeitos de declaração de imposto de renda, com autorização express 

de LUCIANO. O usuário montserrat@globo.com  enviou a seguinte mensagem: "Mandou, mas 

achei pouco para cobrir suas despesas. Vou criar mais receita da atividade rural. Você man-

dou o recibo referente a venda de 21 bois, lá vendo como eu pego na mentira... rssss (...)". 

LUCIANO Aunuao DE OLIVEIRA respondeu: "Pode criar". 

TIAGO CEDRAZ alegou que seu primo compareceu à sede da UTC não para reco-

lher pagamentos ilícitos decorrentes da prática de tráfico de influência perante o TCU, e sim 

contribuições para a criação do Partido Solidariedade, entre abril e setembro de 2013. Tal ver-

são, todavia, é invalidada pelos elementos de informação carreados aos autos e já expostos na 

denúncia. 

Com efeito, as diversas entradas de LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA Da UTC, em 

2014, contradizem as declarações por ele prestadas em sede inquisitorial. RICARDO PESSOA ne-

gou que os pagamentos retirados na sede da UTC por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA fossem 

destinados ao Partido Solidariedade (fls. 557/559). No material apreendido no escritório de 

TIAGO CEDRAZ localizaram-se bilhetes aéreos, emitidos por ordem de suas secretárias e por 

elas controlados, que tinham como origem ou destino a cidade de São Paulo, local em que se-

diada a UTC, além de reservas em hotéis naquela capital, com datas coincidentes ou muito 
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próximas aos pagamentos indevidos recebidos por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA. 

Vê-se, portanto, que a conduta imputada a esse acusado pela denúncia não se en-

cena no mero transporte de valores indevidos, como procura fazer crer em sua resposta à acu-

sação, na medida em que ele se locupletou diretamente do esquema ilícito do qual participa-

va, conforme as provas colhidas ao longo da investigação apontam de forma indene de dúvi 

das. 

Quanto aos acusados TIAGO CEDRAZ e AROLDO CEDRAZ, a análise de suas movi-

mentações financeiras também contribuiu para a conclusão de que receberam vantagens inde-

vidas de RICARDO PESSOA. 

Além da expressiva evolução patrimonial apresentada pelo acusado TIAGO 

CEDRAZ, no período de 2012 a 2014, os dados bancários de ambos também comprovaram 

existência de relacionamento financeiro entre eles, elemento importante para a constatação d I  

que atuavam em unidade de desígnios na prática criminosa. 

Ao contrário do que esses acusados alegam, esse relacionamento financeiro nã 

representa criminalização indevida de relações familiares. 

A análise dessas transações não pode ser feita de forma isolada, como pretende 

os denunciados. É o seu exame conjugado com os demais elementos de prova carreados ao 

autos que dá a essas transações relevância penal, em especial quando se considera os elevado 

valores em questão, como a transferência de R$ 150.000,00 feita por TIAGO CEDRAZ para sed 

pai, ou o fato de ter disponibilizado um apartamento no valor de R$ 2.275.000,00. 

Fortalece tais conclusões o fato de AROLDO CEDRAZ ter recebido, no período, del 

pósitos em espécie em suas contas no total de R$ 311.306,80, dos quais RS 100.000,00 fo-

ram depositados em data coincidente a uma das datas de entrega de dinheiro constante 

da planilha fornecida por RICARDO PESSOA (19/11/2013), e outros dois depósitos foram reali-

zados em datas próximas à do julgamento do Processo 011.765/2012-7, nos dias 14/11/2012 

28/11/2012. 
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II.34. Dos dados telefônicos dos denunciados 

O afastamento do sigilo telefônico dos denunciados também foi medida essencia 

para a comprovação da prática do crime de tráfico de influência. 

Quanto à intensa interlocução existente entre os telefones vinculados ao escritóri 

de TIAGO CEDRAZ e aqueles ligados ao gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, como narra-

do na exordial acusatória, no ano de 2011 não foram identificadas chamadas entre os grupo 

Porém, em 2012 foram identificadas 16 (dezesseis) chamadas; no ano de 2013 foram 19 (dd 

zenove) chamadas e no ano de 2014, 38 (trinta e oito) chamadas. 

Além disso, identificaram-se duas ligações, uma delas do escritório de TIAiJO 

CEDRAZ, feita do terminal n. 61-33125600 para o terminal n. 61-33271846, em 28/11/2013, Is 

13:08:53, para a residência do Ministro Raimundo Carreiro. 

A segunda ligação foi feita do terminal telefônico utilizado por TIAGO Csoanz e 

AROLDO CEDRAZ para o terminal telefónico instalado na residência do Ministro Raimunlo 

Carreiro, em 13/07/2012, às 11:29:19. Esta ligação ocorreu no dia de um dos encontros de 

Taco CEDRAZ COM RICARDO PESSOA, conforme registros de entrada do advogado na sede da 

UTC em São Paulo (fls. 561/569). 

I
i- 

nal n° 61-34434041 ( TIAGO CEDRAZ e AROLDO CEDRAZ) e o terminal n° 61-92231685, celular 
I registrado em nome de Raimundo Carreiro. Note-se que, entre 12 e 13 de julho, ocorreram 

sete chamadas telefônicas, sendo quatro no dia 12/07, entre 14.54:16 e 16:16:05 e outras/ três 

chamadas no dia 13/07, entre 11:29:33 e 11:30:13 (conforme fls. 554/555 da Ação Cautela ho  

Essas datas são relevantes, porque as ligações ocorreram na véspera e no dia de 

um dos encontros de TIAGO CEDRAZ com Ricardo Ribeiro Pessoa. Neste mesmo mês de jullio 

1 

de 2012, o Processo 011.765/2012-7 foi retirado de pauta pelo Ministro Raimundo Ca)reit° 
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por duas vezes, em 04 e 11/07/2012, datas próximas às chamadas telefônicas e ao encontr 

entre o advogado e o representante da UTC. 

Outras ligações feitas entre os grupos de telefones usados por TIAGO CEDRAZO i 
gabinete do Ministro Raimundo Carreiro estão, ainda, relacionadas a eventos importanles 

ocorridos durante a tramitação do Processo 009.439/2013-7. Consta do Relatório 115/20 7 

que, em 05/09/2013, o terminal n° 61-33125600 fez diversas ligações para o terminal 1-

33167403, que tinha como usuário o assessor Carlos Maurício Locks. Nesse período, BR O 

GALIANO, atuando ilicitamente pelo tráfico de influência, estava em contato com a UTC, ag n-

dando reunião para o dia 04/09/2013, véspera das ligações, conforme troca de mensag ns 

ocorrida em 02/09/2016 (material apreendido na sede do escritório). 

A intensa participação de BRUNO GALIANO para concretizar o tráfico de influê cia 

está materializada também nos registros de sua entrada na sede da UTC (fls. 1229/1232), cri-

do sempre como destino o 80  andar (UTC), nos dias 02/10/2012, 19/10/2012, 24/10/2 12, 

03/12/2012, 08/01/2013, 29/01/2013 e 22/02/2013. 
1 

Registraram-se, ainda, ligações originadas do terminal do gabinete do Minii 

mundo Carreiro, ocasião em que pede claramente a intervenção de BRUNO GALIANO, a pret[xtio 

de auxiliar o Ministro na elaboração de justificativa para autorizar a contratação em até 54 

acima do valor máximo permitido. 

Ao apontar que as análises dos dados telefônicos efetuada na denúncia se-iam 

"deturpadas" ou "inconsistentes", as defesas dos acusados, basicamente, expõem os rros 

constantes do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 115/2017. Esse exercício, tod1avia,I 

não guarda interesse algum para a defesa, na medida em que a própria autoridade policiLl re- 

Também são importantes pelo fato de serem próximas a outros eventos registr 

dos na tramitação do Processo 011.765/2012-7. O processo foi incluído na pauta e 

04/07/2012 e excluído antes da sessão, por meio de formulário, a pedido dos novos patron 

O processo foi incluído na pauta de 11/07/2012 e excluído, segundo o Relator, a pedido la 

AGU, para que a União ingressasse como parte interessada no processo (a União, todavia, 

não ingressou no processo). 

tro 

Raimundo Carreiro para o terminal telefônico do escritório de TIAGO CEDRAZ em setembrila di 

2013, a corroborar o contato de Antônio Miranda também com o gabinete do Ministro 
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conheceu as informações equivocadas constantes do referido relatório, razão pela qual foi ela 

borado o Relatório de Análise de Policia Judiciária n. 117/2017. 

Ademais, também com relação a esses dados as defesas buscam empreender um 

análise isolada, dissociada dos demais elementos de prova que comprovam as circunstância 

nas quais praticados os crimes objeto da denúncia. 

Assim, ao contrário do quanto afirmado pela defesa do acusado AROLDO CEDRAZ 

os contatos telefônicos estabelecidos entre terminais ligados ao seu gabinete no TCU e ao es 

critório de seu filho, ou os contatos estabelecidos entre os terminais ligados a esses dois gru 

pos e os vinculados ao gabinete do Ministro Raimundo Carreiro, quando analisados em con 

junto com as demais provas colhidas ao longo da investigação, mostram que a frequência des 

ses contatos era acentuada em datas relevantes para os processos no bojo dos quais se der 

as práticas do crime de tráfico de influência (ou nos dias que as antecediam ou sucediam), tai 

como as datas das sessões realizadas no mês de julho de 2012, quando o Process 

011.765/2012-7 foi retirado de pauta duas vezes. 

A dinâmica da frequência dos contatos telefônicos entre os terminais ligados ao 

grupos de envolvidos nos fatos criminosos também é relevante quando se nota que ela s 

acentuava nas datas em que ocorreram as retiradas de valores na sede da UTC. 

Com efeito, foi identificado número significativo de ligações telefônicas en 

TIAGO CEDRAZ, RICARDO PESSOA e Walmir Pinheiro, responsável pelo setor financeiro da UT 

Engenharia. Entre 2013 e 2014, o terminal vinculado ao escritório de TIAGO CEDRAZ efetuo 

21 chamadas para RICARDO PESSOA e 28 para Walmir Pinheiro. 

O Relatório de Análise de Policia Judiciária n° 24/2017 (Ação Cautelar n° 394$, 

que analisou dados telefônicos complementares ao afastamento de sigilo telefônico, identifi-

cou novos contatos, sendo 55 (cinquenta e cinco) ligações entre terminais vinculados a TIA-

GO CEDRAZ e a RICARDO PESSOA e 28 de terminais vinculados a Walmir Pinheiro. 

Ademais, em pelo menos quatro oportunidades distintas, as datas de tais ligaçõi  s 

coincidem com aquelas constantes da planilha de pagamento apresentada pelo colaboradbr 

RICARDO PESSOA: 07/01/2013, 29/01/2013, 03/04/2013 e 10/12/2013. 

Além dos extratos das linhas telefônicas utilizadas pelos investigados TIA o 
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CEDRAZ e LUCIANO ARAÚJO, as empresas telefônicas informaram a localização dos sinais d 

antena relativas ao uso dos mencionados telefones (ERB's-Estação Rádio Base), nos anos di 

2013 e 2014. A denúncia veicula tabela com o cruzamento das datas constantes da planilha! 

fornecida por RICARDO PESSOA com as ERB's das linhas telefônicas de TIAGO CEDRAZ 

LUCIANO ARAÚJO, abaixo reproduzida: 

13/06/2012 Não disponível Mio disponível" 

15/08/2012 Não disponível Não disponível 

28/09/2012 Não disponível Não disponível 

24/1012012 Não disponível Não disponível 

03/12/2012 Não disponível Não disponível 

07/01/2013 SÃO PAULO Não disponível 

29/01/2013 SÃO PAULO Não disponível 

22/02/2013 SÃO PAULO Não disponível 
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03/04/2013 Não disponível Não disponível 

07/05/2013 BRASÍLIA e SÃO PAULO Não disponível 

05/06/2013 SÃO PAULO Não disponível 

05/07/2013 Não disponível Não disponível 

07/08/2013 SÃO PAULO Não disponível 

09/09/2013 Não disponível Não disponível 

07/10/2013 SÃO PAULO Não disponível 

19/11/2013 SÃO PAULO Não disponível 

10/12/2013 SÃO PAULO Não disponível 

07/01/2014 SÃO PAULO SP e BRASÍLIA 

23/01/2014 Não disponível 59  RIO DE JANEIRO 
I 

13/02/2014 SÃO PAULO BRASÍLIA 

20/03/2014 Não disponível BRASÍLIA 

05/06/2014 Não disponível SÃO PAULO 

03/07/2014 Não disponível BRASÍLIA j 

05/08/2014 Não disponível BRASÍLIA I 

05/09/2014 Não disponível SÃO PAULO I 

A indisponibilidade dos ERB's relativos a TIAGO CEDRAZ corrobora declar ão 

prestada pelo colaborador RICARDO PESSOA, no sentido de que o acusado, ao visitar a sedj 

UTC em São Paulo, era cuidadoso ao não deixar o celular ligado, inclusive retirando a bailia 

ximas às de recebimento das vantagens indevidas, há de ressaltar que identificou-se, no celu-

lar da marca Blackberry, IMEI n°356201045075938, de posse de TIAGO CEDRAZ, uma mensa-

gem SMS enviada a Kátia (identificada como Francisca Kátia Jorge de Carvalho, ex-secret 

ria do escritório Cedraz Advogados), datada de 09/12/2013, um dia antes de um dos 

mentosmentos registrados na planilha da UTC, com o seguinte teor: 

I 	I Katia, Bom dia. Alguma noticia do Dr Pedro Paulo? Pf verifica com a secretária do 
I Senador Benedito de Lira quando ele chega em Brasília. Avisa que preciso falar ; ele. 
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Verifica tb que hrs dr Newton Azevedo chegará no escritório. Liga também para 

secretária do Dr Ricardo Pessoa. Pede p ela avisar a ele que perdi o celular e que esto 

em SP hj. Se ele tiver disponibilidade, passo lá. E checa tb como esta a agenda do D 

Lira [sio] [ênfase acrescida]. 

Por fim, os dados obtidos a partir do afastamento do sigilo telefônico dos envolvi 

dos confirmaram depoimento prestado pelo colaborador Alberto Youssef, no sentido de qu 

providenciou a entrega dos R$ 1.000.000,00 a DAGo CEDRAZ, na residência deste e 

Brasília/DF. 

Relatório pericial de análise das ERB's do terminal 11-988500034 (antigo 1 i - 

88500034) atentou que Jayme Careca deslocou-se para Brasília/DF no dia 26/01/2014. 

O entregador de dinheiro, a mando de Alberto Youssef, saiu da região sudes e 

para Brasília e retomou, totalizando o percurso de cerca de 2.000 lcm, em 48 horas, no dia s 

guinte ao da data constante da planilha entregue por RICARDO PESSOA. 

Alberto Youssef disse recordar-se da entrega dos valores em um sábado 

domingo, em uma casa situada no Lago Sul, em Brasília, não se lembrando se era residênc a, 

ou escritório. De fato, o extrato de ERB do terminal telefônico usado por Jayme Fil o l  

confirma o deslocamento ocorrido em um domingo, dia 26/01/2014. 

Os dados de ERB's de Jayme Careca, assim, esvaziam de significado as declafa-

ções que prestou na Ação Penal 5083258-29.2014.4.04.7000, citadas pela defesa de TiAjco 

CEDRAZ, na medida em que contraditórias com as provas colhidas na presente investigação.! 

Como se vê, também em relação a esses elementos de prova nenhuma das alega-

ções defensivas é pertinente, e não afastam a inarredável conclusão de que há justa causa para 

a deflagração de ação penal na hipótese. 

• 

11.4. Da alegada atipicidade das condutas 

As defesas de alguns dos denunciados sustentam a atipicidade das condutas des-

critas na denúncia, ante a ausência de dolo direto, do liame subjetivo entre os agentes, oui  das 

elementares do tipo, em especial a jactância. 

3 

TIAGO CEDRAZ sustenta a atipicidade também porque o suposto pagamento d R$ 
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1.000.000,00 ter-se-ia dado após o julgamento definitivo dos Processos 011.765/2012-7 

009.439/2013-7, alegadamente aquele em que o acusado deveria exercer sua influência peran 

te o Ministro Raimundo Carreiro 

Tais considerações dizem respeito, sobretudo, ao mérito da pretensão deduzid 

em juizo, devendo ser resolvida ao final da instrução processual. Não obstante a robustez do 

elementos probatórios descritos no item anterior, na atual fase de mera admissibilidade da 

acusação, tais questões não devem ser consideradas com profundidade, prevalecendo o prii-

cipio do "in dubio pro societate". 

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal afirma: 

certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualqtler 

meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é e 

cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se 

dá na peça acusatória" (STF, Pleno, INQ n. 3108/BA, Rel. Min. Dias Toffoli j. 

15.12.2011, v.u., DJE de 21.03.2012). 

Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avalia ão 

exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastand o 

exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficiente de 

autoria e de materialidade." (STF, Pleno, HC n. 128453/TO, Rel. Min. Rosa Webe ji 

20.10.2015, v.u., DJE de 13.11.2015). I 

Neste ponto, sabe-se que o delitos imputado na denúncia é mais frequentem nte 
j 

praticado clandestinamente, às escondidas, no subterrâneo das atividades funcionais do ag.en:  

te público, sendo de dificuldade impar exteriorizar as tratativas e os atos executórios quJ re-

sultaram na prática de um ato de tráfico de influência. Por isso adquirem relevo as provasje os 
I 

elementos circunstanciais para a formulação de um juizo sobre a situação. A propósito, Su-

premo Tribunal Federal já decidiu: 

Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Qferta 
f 	I 

J  de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de esterilização, com o in- 
1 

tuito de obter votos. Reconhecimento. (...) O delito de corrupção via de regra pim ite 

que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos dekãCis, 
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"(...) em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta é 

a única disponível e sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito Posi-

tivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados criminais à o 

dem jurídica e à sociedade". 

Nesta fase de exame de admissibilidade da denúncia, a atividade judicial não i 

gressa no exame de aspectos subjetivos da conduta dos acusados, tais como dolo e autononi  

de desígnios: 

DENÚNCIA — RECEBIMENTO — ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. No rece '-
mento da denúncia, descabe adotar entendimento sobre o elemento subjetivo do criif e, 
devendo ocorrer a instrução do processo-crime visando elucidá-lo. (STF, P Turma, INQ 
n. 3588 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.03.2015, v.u., DJE de 15.04.2015). 

Para a atual fase processual, de recebimento da denúncia, está suficientemente 

configurado o dolo na conduta dos agentes e o liame subjetivo entre eles a partir dos diverpos 

elementos de prova examinados no tópico anterior, que comprovam a interlocução frequente 

entre eles, em especial em datas próximas às retiradas de pauta do Processo 011.765/2012 7 e 

I às retiradas de valores na sede da UTC, bem como a dinâmica de movimentações financeiras 

Nesse cenário, o fato de o pagamento de R$ 1.000.000,00 ter se dado após o juli 

existente entre os denunciados. 

ende 

A existência de dolo é questão que, de regra, depende do resultado da fase instrutó ia, 

razão pela qual não se presta, isoladamente, a desqualificar a denúncia. (STF, T Turim, 

I

INQ n. 3698/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.08.2014, v.u., DJE de 15.10.2014). 

14 Trecho extraído da obra A prova no enfrentamento à macrocriminalidade .Organizadores Daniel Re 
Salgado, Ronaldo Pinheiro Queima. Salvador : Juspodium, 2015. p.100. 
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gamento definitivo dos Processos 011.765/2012-7 e 009.439/2013-7 não afasta a tipicidad 

das condutas, em particular porque não é elementar do tipo. 

Nos termos em que deduzida a pretensão punitiva, é possível que se conclua co 

figurar esse pagamento mero exaurimento do tráfico de influência. 

De todo modo, resta claro que estas questões só podem ser decididas após a i - 

trução processual, com o completo esclarecimento de todas as particularidades dos fatos. 

O acusado AROLDO CEDRAZ sustenta também não se configurar o tipo quando fo 

suposto autor do fato é o próprio agente público cuja esfera de competências abarca o ato e 

oficio se pretende que seja praticado. 

Ocorre que, no caso dos autos, AROLDO CEDRAZ não era o agente público que se 

pretendia determinar a praticar ato de oficio em beneficio de particular (RiciaDo PEsson). 

Em toda a narrativa acusatória, ficou destacado que os pagamentos indevidos r 

lizados aos acusados se deram em razão da jactância que TIAGO CEDRAZ ostentou ao afli4ar 

ser capaz de determinar o Ministro Raimundo Carreiro, relator dos Processos relativo a 

ll u te nesse contexto, e se deu para demonstrar que esse acusado estava alinhado a seu filho e 

ANGRA 3, a não prejudicar os interesses das empresas integrantes do consórcio ANGFtAMON. 

O pedido de vista formulado pelo Ministro AROLDO CEDRAZ insere-se precis el 

ambos tinham o poder de controlar a data do julgamento do Processo 011.765/2012-7. 

Também não devem prosperar essas alegações. 

11.5. Das diversas alegações sobre o mérito 

Muitas outras questões suscitadas pelos acusados, tais como as referentes à a sên-

cia de dolo e de liame subjetivo entre eles, ou a de que deve haver a desclassificação do lime 

para o tipo do art. 357 do CP, pois os Tribunais de Contas exercem funções análogas às }uris-
I 

1 dicionais, além de outras, dizem respeito ao mérito da pretensão deduzida em juízo, deiendo 

ser resolvidas ao final da instrução processual. Na atual fase de mera admissibilidade di acu-

sação, não devem ser consideradas com profundidade, prevalecendo o princípio do "influbio 
1 

I 
"A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato 4típico, 

pro societate". Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal afirma: 
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Quanto ao ponto, apenas se destaca que os delitos tratados no caso, de tráfico e 

influência, são normalmente praticados clandestinamente, às escondidas. Por isso adquir 

relevo as provas e os elementos circunstanciais para a formulação de um juízo sobre a sitia.-

ção. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: 

Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Ofel  

de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de esterilização, com o 

intuito de obter votos. Reconhecimento. (...) 4. Fraude eleitoral que tem sido comumet i te 

praticada em nosso País, cometida, quase sempre, de forma engenhosa, sub-reptícia,; 
I sutil, velada, com um quase nada de risco. O delito de corrupção via de regra pe ite! rill 

que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desv os,‘ 

em manifesta apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grlive 

comprometimento do processo eleitoral. Bem por isso, vem se entendendo que indíciis e 

presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando foi
i
kes 

seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, poilem 

autorizar o juízo de culpa do agente. (...) (STF, Pleno, AP n. 481/PA, Rel. Min. ¡ui/ 
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certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualque 

meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é d 

cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como s 

dá na peça acusatória" (STF, Pleno, INQ n. 3108/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j 

15.12.2011, v.u., DJE de 21.03.2012) 

Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliaçã 

exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando 

exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes d 

autoria e de materialidade. (STF, Pleno, HC n. 128453/TO, Rel. Min. Rosa Weber, 

20.10.2015, v.u., DJE de 13.11.2015) 

O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramen 

sumária, devendo-se ter cautela para "não rejeitar a acusação como se estives 

decidindo definitivamente sobre o mérito da causa" (MARQUES, José Frederic 

Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 1(4 

e 168). (STF, P Turma, INQ n. 2589/RS, Rel. Mm. Luiz Fux, j. 16.09.2014, v.u., D 

de 13.10.2014) 
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Fux, j. 08.09.2011, DJE de 26.02.2012) 

Nenhuma das teses defensivas é apta a obstar o recebimento da denúncia, de-

vendo-se dar regular sequência à ação penal, na qual, sob o contraditório, terão as parte 

oportunidade de produzir provas para, ao final, ou seja, em momento processual adequado,' 

ter-se juízo definitivo acerca das imputações. 

11.6. Do afastamento cautelar do Ministro AROLDO CEDRAZ 

O acusado AROLDO CEDRAZ sustenta que o requerimento de afastamento cautel 

do cargo de Ministro do TCU, formulado na cota que acompanhou a denúncia é indevido 

pois não fundamentado em circunstâncias concretas, mas apenas na gravidade em abstrato d 

delito a ele imputado. 

Ocorre que, ao contrário do quanto sustentado pelo denunciado, a cota fundamen 

ta nas circunstâncias concretas em que praticado o delito, a necessidade da medida para res 

guardar a ordem pública, na medida em que, se mantido no exercício do cargo, AROLD 

CEDRAZ poderá atuar para praticar novas condutas ilícitas e até mesmo obstruir a instruçã 

processual penal. 

O crime que lhe é imputado na denúncia, com base em consistente conteúdo pro-

batório, é extremamente grave e se relaciona, diretamente, à função pública por ele exercida 

no Tribunal de Contas da União. 

Há provas de que AROLDO CEDRAZ, em conluio, entre outros, com seu filho TIAGO 

CEDRAZ, valeu-se de toda a estrutura e da autoridade do elevado cargo de Ministro do Tribu-

nal de Contas da União, para auferir vantagem econômica indevida, a pretexto de influir na 

atuação funcional de seu colega, o Ministro Raimundo Carreiro, na condução e desfecho de 

dois processos que atraíram o ilegítimo interesse de empresas privadas em detrimento do in-

teresse público. 

Segundo a denúncia, o acusado atuou de forma clara, objetiva e destemida nb 

exercício de suas funções para garantir a credibilidade, perante esses contratantes, dos servj-

ços ilícitos prestados por seu filho TIAGO CEDRAZ. Não se intimidou sequer ao se expor pà- 

rante a Corte ao pedir vista para retirada de pauta e obstar o julgamento de um desss 1 
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processos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e, assim, caracterizar o seu poder d 

influência e de seu filho na tramitação e no julgamento desses processos. 

É preciso destacar o ponto: o denunciado AROLDO CEDRAZ, não satisfeito em em 

prestar ao filho o prestígio da posição de Ministro do TCU para a prática do crime de tráfic 

de influência, efetivamente praticou ato em infringência a dever funcional, pedindo vista d 

processo para o qual era, sabidamente, impedido. 

A sua conduta feriu os postulados máximos das regras de integridade de todo se 

vidor público, que devem ser aplicadas, com muito maior rigor, pela relevância, importá'nc a 

e responsabilidade do cargo, aos agentes políticos e que estão expressamente dispostas no c - 

put do artigo 37 da Constituição Federal, com destaque para o princípio da moralidade ad 

nistrativa. 

Ademais, a legitimidade de uma autoridade pública apresenta dois aspectos. á 

uma legitimidade de investidura, referente à forma de seu acesso à função pública, e uma e-

gitimidade de exercício, relativa ao modo como se desempenha a função pública. No que t ca 

ao cargo de Ministro do TCU, a Constituição Federal exige, para a investidura, "idoneid de 

moral e reputacão ilibada"  (Art. 73, §1°, II). 

I
Idoneidade moral e reputação ilibada, com efeito, são posturas que devem se 

A imposição de unia medida cautelar de afastamento do cargo de Ministro do Ui- 
' 	I bunal de Contas da União revela-se como proporcional, necessária e fundamental para a ga- 

rantia da proteção do interesse público e da própria sociedade, diante do risco concreto de 
i 	I 

manutenção no cargo de um agente que não mantém os padrões de conduta intrínsecos à sua 

I atividade funcional e que, poderá, pelos elementos que formaram o contexto da acusação, 

praticar novos atos semelhantes ou mesmo atuar para dificultar ou impedir a devida aputração 

e processamento criminal dos fatos. 	 I 
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mantidas durante todo o exercício de tão relevante função pública. Portanto, deve-se cons'dei  

rar o modo como posteriormente exercem a função para a qual foram investidos. 
I 

A necessidade do afastamento de AROLDO CEDRAZ de seu cargo de Ministr dO 

Tribunal de Contas da União é fundamental para que se possa garantir, no âmbito do Es do 
I 	9  Democrático de Direito, o regular funcionamento das instituições sem embaraços ou condutas 
l 

indevidas, à luz do que dispõe a Constituição Federal. 	 1 
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Considerada a gravidade das condutas narradas na denúncia, acompanhada d 

amplo substrato probatório, a medida sequer se afigura particularmente gravosa. É, na reali 

dade, providência mínima diante da lesividade que o ocupante de tão elevado cargo pode te 

quando voltado à prática de crimes contra a Administração Pública. 

É dever do Estado impedir a continuidade de tais condutas mediante a adoção d 

ações positivas que sejam essenciais para coibir a violação dos princípios fundamentais rei '-

cionados ao Estado Democrático de Direito. 

A medida cautelar requerida, portanto, revela-se proporcional, amparada em cu 

cunstâncias concretas que demonstram sua imprescindibilidade e tem por finalidade garantir 

a efetividade e a eficácia da aplicação das leis, sobretudo a penal (sem embargo de outrLs  

mais graves, se necessário). 

III 

Em face do exposto, a Procuradora-Geral da República requer a rejeição das p e-

liminares suscitadas pelos acusados e o integral recebimento da denúncia, com a citação OS 

acusados e o início da instrução processual penal, até final condenação. 

j2rasília, 21 de fevereiro de 20)19. 

Raq el Elias Ferreira Do 
Procuradora-Geral da República 

.4 ;sok 
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