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Réu: CLAUDIA DE MOURA SOARES BEZERRA E OUTROS 
 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

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

Rio de Janeiro/RJ, 23 de outubro de 2017 

 

MYLLENA DE CARVALHO KNOCH 

Diretor(a) de Secretaria 

(Sigla usuário da movimentação: JRJVES) 

 

 

SENTENÇA - TIPO D1 

 

 

I. RELATÓRIO  

 

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 

desfavor de LUIZ CARLOS BEZERRA, CLAUDIA DE MOURA SOARES 

BEZERRA, JOHN O´DONNELL e JOHN O´DONNELL JUNIOR, qualificados na 

denúncia, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 

9.613/1998, bem como oferecendo proposta de suspensão do processo na forma do 

artigo 89 da Lei nº 9.099/1995 ao denunciado JOHN O´DONNELL JUNIOR. 

Segundo a acusação, esta ação penal representa desdobramento da Operação 

Calicute, versando apenas sobre o esquema de lavagem de dinheiro imputado a 

CARLOS BEZERRA para dissimular a origem espúria dos recursos obtidos como 

retribuição por sua atuação como um dos operadores financeiros da Organização 

Criminosa - ORCRIM liderada pelo ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Sérgio 

Cabral.  

Aduz o Parquet Federal que o acordo de colaboração premiada homologado nos 

autos nº 0502452-58.2017.4.02.5101 revelou que o acusado CARLOS BEZERRA e sua 

esposa CLAUDIA BEZERRA ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, 
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disposição, movimentação e a propriedade de aproximadamente R$ 1.195.300,00 (um 

milhão cento e noventa e cinco mil e trezentos reais) por meio de repasses embasados 

em contratos fictícios celebrados entre a empresa CSMB INFORMÁTICA, de 

titularidade de CARLOS e CLÁUDIA BEZERRA, e as empresas administradas pelos 

colaboradores JOHN O'DONNELL e JOHN O'DONNELL JUNIOR. As imputações 

ministeriais foram assim resumidas:  

Fato 01/Lavagem de Ativos/Artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998: Consumados 

os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, CARLOS BEZERRA, 

CLÁUDIA BEZERRA e JOHN O'DONNELL, atuando em conjunto com a colaboradora 

ROSEMERE ROSA FREITAS RODRIGUES, entre maio de 2011 e outubro de 2015, 

ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade de aproximadamente R$ 1.135.300,00 (um milhão cento e trinta e cinco 

mil e trezentos reais) por meio de pelo menos 109 repasses embasados em prestações 

de serviço fictícias pela empresa CSMB SERVIÇOS INFORMÁTICA às empresas 

administradas por JOHN O'DONNELL (Grupo BOSTON).  

Fato 01/Lavagem de Ativos/Artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998: Consumados 

os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, os denunciados 

CARLOS BEZERRA e JOHN O'DONNELL JUNIOR, sob orientação e anuência de 

JOHN O'DONNELL, entre fevereiro e abril de 2015, ocultaram e dissimularam a 

origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$60.000,00 

(sessenta mil reais) por meio de seis repasses embasados em prestações de serviço 

fictícias pela empresa CSMB SERVIÇOS INFORMÁTICA, pertencente a CARLOS 

BEZERRA, à empresa STRIKER BAR RESTAURANTE E ESTRETENIMENTO, 

administrada por JOHN O'DONNELL JUNIOR. 

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 30/ 36 (termo de colaboração 

de JOHN O'DONNELL), 38/40 (termo de colaboração de ROSEMERE ROSA 

FREITAS RODRIGUES), 42/43 (relação de pagamentos à CSMB Informática pelas 

empresas de JOHN O'DONNELL), 45/ 225 (notas fiscais emitidas pela CSMB 

Informática para as empresas do Grupo Boston), 227/233 (fatura de contrato coletivo 
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Golden Cross com a New Frontier), 235/239 (contrato social CFM Participações e 

consultoria), 241/244 (alteração do contrato social da New Frontier), 246/333 

(consórcio Brasas - Petrobras), 336/443 (contratos sociais das empresas de JOHN 

O'DONNELL), 445/493 (ajuste anual de IRPF dos anos de 2010 - 2015 de JOHN 

O'DONNELL), 495/498 (fotografias), 500 (contrato da Timeshare em Resort na 

Flórida), 502/504 (termo de colaboração de JOHN O'DONNELL JR), 506/513 (notas 

fiscais emitidas pela CSMB Informática para Strike Bar), 514/517 (razão analítico dos 

pagamentos pela Striker Bar à CSMB Informática) e 518/529 (transferência eletrônica 

da Striker Bar para CSMB Informática). 

Denúncia recebida em 1º de junho de 2017 (fls. 530/535). 

Folha de antecedentes criminais de CARLOS BEZERRA com anotações sem 

trânsito em julgado (550/554). 

A defesa de JOHN O´DONNELL JR manifestou-se (fls. 555/556) em que 

concordância à proposta de suspensão e às fls. 557/558, decisão que homologou a 

suspensão do processo pelo prazo de dois anos. 

Resposta à acusação de JOHN O´DONNELL às fls. 559/562, requerendo, em 

síntese, o reconhecimento dos termos do acordo de colaboração de modo a garantir, em 

caso de condenação, a substituição das penas e demais consectários legais entabulados.  

Resposta à acusação de CARLOS BEZERRA às fls. 563/567, sustentando 

preliminarmente a violação do princípio do juiz natural, a inexistência de prevenção do 

juízo, a nulidade do acordo de colaboração premiada de JOHN O´DONNELL e 

necessidade de reunião dos processos nº 0509503-57.2016.4.02.5101, 0504113-

72.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101 e 050446-24.2017.4.025101 existência 

de continuidade delitiva e conexão. No mérito propriamente dito, reservou-se o direito 

de ao longo da instrução processual. Por fim requereu o compartilhamento das provas 

testemunhais produzidas na Operação Calicute, mediante degravação e transcrição dos 

depoimentos para este feito.  
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Resposta à acusação de CLAUDIA BEZERRA às fls. 568/570, acompanhada 

dos documentos de fls. 571/ 587, alegando, preliminarmente, a nulidade do acordo de 

colaboração premiada de JOHN O´DONNELL e, no mérito propriamente dito, negando 

os fatos imputados e pugnando pela juntada das notas fiscais emitidas pela CSMB entre 

os anos de 2003 a 2006, que foram apreendidas por ocasião da busca e apreensão 

realizada no dia 17/11/2016. Rol de testemunhas à fl. 570. 

Certidões referentes às prescrições às fls. 604/611. 

Manifestação da defesa de JOHN O´DONNELL JR, informando o cumprimento 

das condições 1 e 3 da proposta de sursis processual e juntando comprovante de 

depósito (fls. 612/617). 

Manifestação do Parquet federal acerca das respostas à acusação (fls. 618/631).  

As respostas à acusação foram apreciadas conforme decisão de fls. 632/647, por 

meio da qual foram afastadas as preliminares defensivas, indeferido o requerimento de 

expedição de ofício à Polícia Federal e possibilidade de absolvição sumária dos réus, 

determinando-se o início da instrução processual penal para o dia 29 de agosto de 2017 

para oitiva das testemunhas arrolada pela acusação e para oitiva das testemunhas 

arroladas pela defesa de CLAUDIA BEZERRA, bem como o compartilhamento das 

provas testemunhais produzidas na Operação Calicute. 

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 29 de agosto de 2017, quando 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação Rosemere Rosa Freitas 

Rodrigues e Peter George O`Donnell, e defesa Tatiana Ferreira das Neves, Cynthia 

Maria Ribeiro de Maraes Magalhães e Sandra Regina Bastos da Silva(fls. 671/682), 

tendo sido proferido o seguinte despacho: Defiro e homologo o requerimento de 

desistência da oitiva da testemunha Ives Nina Guteres Soares na forma requerida 

(substituição por declarações escritas). Designo audiência em continuação para o dia 

18.09.2017, às 14h, ocasião em que os réus serão interrogados (...). 
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Manifestação da defesa de CLAUDIA e CARLOS BEZERRA à fl. 684 e 685, 

renunciando aos poderes que lhe foram outorgados, permanecendo os acusados sobre os 

auspícios do patrono Dr. Raneirei Mazzilli Neto.  

Audiência em continuação realizada em 18 de setembro de 2017, ocasião em que 

foram interrogados os réus, conforme ata e termos de fls. 687/694, tendo sido proferido 

o seguinte despacho: Defiro o prazo de 3 (três) dias para as defesas requerem 

diligências na forma do artigo 402 do CPP. Após o prazo, venham conclusos. 

Declarações escritas de Ives Nina Guterres Soares e Luiz Cláudio Dias Reis à fl. 

696 e 697, respectivamente. 

Intimadas, as partes nada requereram em diligências.  

Alegações finais ministeriais às fls. 702/740, em que o Parquet federal alegou, 

sobre as preliminares arguidas pelas partes, que (i) não há que falar em competência da 

Justiça Estadual para julgamento da causa, pois a competência desta 7ª Vara Federal 

Criminal está fixada com base na prevenção gerada pela distribuição do processo nº 

0510926-86.2015.4.02.5101, a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal na Ação Penal nº 963, estendendo-se para os demais processos conexos, dentre 

os quais o presente; os dois critérios de fixação da competência da Justiça Federal, 

previstos no artigo 109 da CRFB, se encontram presentes no caso dos autos, sendo certo 

que há clara ofensa a interesse da União Federal com o desvio de verbas federais 

destinadas à execução de obras públicas financiadas ou custeadas com recursos federais 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com uma face transnacional da 

ORCRIM destinada a lavagem de valores, o que, por si só, já é suficiente para fixar a 

competência da Justiça Federal; (ii) que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro é prevento para todos os processos que tiverem como pano de fundo o esquema 

de corrupção, fraudes e lavagem de dinheiro que guardem relação com os fatos objeto 

da Operação Calicute, ante a ocorrência de conexão e continência identificadas nos 

artigos 76 a 79 do CPP; (iii) que o colaborador JOHN O´DONNELL não faltou com a 

verdade e que o acordo foi necessário para o deslinde dos fatos haja vista o êxito das 
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investigações que possibilitou o oferecimento da denúncia e que não há nulidade no 

acordo de colaboração; (iv) que não é devida a reunião das ações penais n
os 

0509503-

57.2016.4.02.5101, 0504113-72.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101 e 

050446-24.2017.4.02.5101 para unicidade de processamento, uma vez que as infrações 

penais tratadas nestes autos referem-se a fatos, circunstâncias e agentes absolutamente 

distintos daqueles tratados na ação penal n
o  

0509503-57.2016.4.02.5101, situação que 

se amolda ao disposto no artigo 80 do CPP. No mérito, sustentou que a acusada 

CLAUDIA BEZERRA teria agido com dolo eventual ao promover o branqueamento de 

valores ilícitos recebidos por seu marido; que imputou aos réus a prática de delitos de 

lavagem de dinheiro oriundo dos crimes antecedentes de corrupção, cartelização e 

fraudes à licitação; que os réus operacionalizaram a lavagem de dinheiro por meio de 

repasses das empresas do Grupo Boston e Striker Bar Serviços e Entretenimentos 

LTDA à empresa CSMB Serviços de Informática, de titularidade de CARLOS 

BEZERRA; que não houve prestação efetiva de serviços. Por fim, requereu a 

condenação dos réus, na forma inicial acusatória e com relação ao colaborador JOHN 

O´DONNELL, requereu a condenação ao pagamento de multa compensatória cível no 

valor de R$ 500.000,00, multa do artigo 58 do Código Penal de R$ 750.000,00 e à pena 

privativa de liberdade de 1(um) ano de reclusão em regime inicial fechado, substituída 

por pena de prestação de serviços à comunidade consistente na administração de um 

programa de 200 bolsas integrais de 2 semestres letivos completos de aulas de inglês 

nas franquias do Curso Brasas, nos termos do acordo de colaboração firmado com o  

Ministério Público Federal. 

Alegações finais de JOHN O´DONNELL às fls. 762/766, em síntese, que a 

colaboração premiada é negócio jurídico, que não faltou com a verdade, que cumpriu 

com seu dever legal, que confirmou judicialmente suas declarações prestadas no acordo 

de colaboração, que suas informações foram determinantes para o deslinde dos fatos 

haja vista a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos. Por fim, requereu o 

reconhecimento da efetividade do acordo de colaboração, de modo a garantir a 

condenação dentro dos limites firmados, mediante pagamento de multa compensatória 

cível no valor de R$ 500.000,00, multa do artigo 58 do Código Penal no valor de R$ 
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750.000,00 e pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão em regime inicial 

fechado, substituída por pena de prestação de serviços à comunidade consistente na 

administração de um programa de 200 bolsas integrais de 2 semestres letivos completos 

de aulas de inglês nas franquias do curso Brasas. 

Alegações finais de CARLOS BEZERRA às fls. 770/771, reinterando todas as 

preliminares alegadas em sua resposta à acusação e, quanto ao mérito, admitindo a 

prática dos delitos imputados, porém, esclarecendo que a dinâmica dos fatos seria 

diferente da relatada pelo colaborador John O`Donnell e que haveria divergência entre 

as declarações desse colaborador e as da colaboradora Rosemere Rosa Freitas 

Rodrigues. Alegou que a delação era desnecessária para esclarecimento dos fatos, pois 

as informações prestadas pelo colaborador poderiam ser obtidas a partir de quebra de 

sigilo fiscal e bancário pelos órgãos de persecução. 

Alegações finais de CLAUDIA BEZERRA às fls. 772/776, sustentando, em 

síntese, que não foram produzidas provas em seu desfavor, que as declarações do 

colaborador corroboram que a acusada nada sabia sobre o esquema de lavagem de 

dinheiro de CARLOS BEZERRA, que a possibilidade de dolo eventual no delito de 

lavagem de dinheiro somente admite dolo eventual no injusto do artigo 1º, §2º, inciso I 

da Lei n
o 

9.614/1998, requerendo, assim, sua absolvição. 

É o relatório. DECIDO. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

A Operação Calicute logrou desbaratar a sofisticada organização criminosa 

liderada pelo ex-governador do Estado Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, destinada à 

prática sistemática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de 

cartel e fraude à licitação, em detrimento da administração pública fluminense. O 

esquema arquitetado consistia, basicamente, no favorecimento de empreiteiras 

interessadas em contratar com o Estado do Rio de Janeiro, em especial a ANDRADE 
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GUTIERREZ, mediante o pagamento de propina, calculada, via de regra, em 5% do 

valor de cada obra, algumas delas custeadas com verba federal, reiteradamente cobrada 

por meio do então Secretário de Governo, Wilson Carlos, e operacionalizada 

principalmente por Carlos Miranda e pelo acusado CARLOS BEZERRA. A cobrança 

de vantagem indevida envolvia, ainda, o Secretário de Obras do Estado, Hudson Braga, 

que, nessa condição, cobrava, em paralelo, mas não de forma desvinculada da cobrança 

dos 5% de Sérgio Cabral, a propina de 1% do valor faturado das obras, a famigerada 

“taxa de oxigênio”.  

O destino de parte desse dinheiro foi objeto de diversas investigações, que 

resultaram em ações penais em curso perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, de que 

são exemplo as Operações Eficiência e Mascate por meio de seus operadores, promovia 

a lavagem do dinheiro espúrio de diferentes formas e de Curitiba, tratando os presentes 

autos de parcela dos atos delituosos levados a cabo pelos integrantes da ORCRIM.  

Feitas essas breves considerações, passo à análise das preliminares arguidas 

pelas partes, e, em seguida, das imputações. 

 

II.1 ALEGAÇÕES PRELIMINARES 

O Ministério Público Federal, reiterando os termos da denúncia em suas 

alegações finais, requereu a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no 

artigo 1º da Lei nº 9.613/98. Requereu, ainda, que o réu colaborador JOHN 

O'DONNELL seja condenado a pagamento de multa compensatória cível no valor de 

R$ 500.000,00, multa do artigo 58 do Código Penal no valor de R$ 750.000,00 e pena 

privativa de liberdade de 1 ano de reclusão em regime inicial fechado, substituída por 

pena de prestação de serviços à comunidade consistente na administração de um 

programa de 200 bolsas integrais de 2 semestres letivos completos de aulas de inglês 

nas franquias do curso Brasas, nos termos do acordo de colaboração firmado com o 

Ministério Público Federal.  
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Da violação do Princípio do Juiz Natural (Incompetência e Prevenção) 

A defesa de LUIZ CARLOS BEZERRA alega a violação do Princípio do Juiz 

Natural, pois seria competente a Justiça Estadual para processamento e julgamento do 

feito, bem como inexistência de prevenção deste Juízo para a causa. Entende a defesa 

que os delitos tratados nos presentes autos não ocasionaram lesão direta a bens, serviços 

ou interesses da União, a atrair a incidência do artigo109, IV, da Constituição da 

República.  

Não assiste razão à defesa.  

A questão já foi superada tendo em vista o teor da decisão proferida às fls. 

632/647, onde consignei que Justiça Federal é competente para julgamento da presente 

ação penal, uma vez que a denúncia trata de crimes de lavagem de capitais cujos delitos 

antecedentes foram objeto da ação penal nº 059503-57.2016.4.02.5101.  

Portanto, trata-se de desdobramento de outras ações penais que aqui tramitam 

por força da conexão instrumental e intersubjetiva. Na decisão referida, mencionei 

expressamente trecho da decisão proferida nos autos da exceção de incompetência nº 

0028537-41.2017.4.02.5101, em que afastei a alegação de incompetência, reconhecendo 

que as diversas operações que passaram a tramitar perante este Juízo, decorrem do 

aprofundamento das investigações que tiveram início com a ação penal n
o 

0510926-

86.2015.4.02.5101, que para cá foi redistribuída por força da decisão proferida pela 

Suprema Corte nos autos da Ação Penal n
o
 963. 

 

Do Acordo de colaboração de JOHN O'DONNELL 

As defesas técnicas de CARLOS e CLAUDIA BEZERRA arguiram a nulidade 

do acordo de colaboração de JOHN O'DONNELL, por entenderem que o acordo de 

colaboração não era necessário para o deslinde do feito, pois poderia a acusação obter as 

provas referentes aos delitos objeto dos autos a partir do afastamento do sigilo fiscal e 

bancário dos acusados, deixando, assim, de conferir benesses a colaboradores 
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desnecessariamente. Sustentam, ainda, que o delator teria descumprindo sua obrigação 

legal, na medida em que teria prestado declarações inverídicas acerca dos fatos e 

divergentes das declarações da colaboradora ROSEMERE.  

Mais uma vez não têm razão as defesas, tendo sido tais alegações também 

refutadas conforme decisão de fls. 632/647.  

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que a 

colaboração premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e 

direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na esfera 

jurídica de terceiros.  

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: 

 “Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão mais 

favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da Constituição 

Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. Homologação judicial (art. 

4º, § 7º, da Lei nº 12.850⁄13). Competência do relator (art. 21, I e II, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão que, no exercício de 

atividade de delibação, se limita a aferir a regularidade, a voluntariedade e a 

legalidade do acordo. Ausência de emissão de qualquer juízo de valor sobre as 

declarações do colaborador. Negócio jurídico processual personalíssimo. 

Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador. Inadmissibilidade. 

Possibilidade de, em juízo, os partícipes ou os coautores confrontarem as 

declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas 

restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Personalidade do 

colaborador. Pretendida valoração como requisito de validade do acordo de 

colaboração. Descabimento. Vetor a ser considerado no estabelecimento das 

cláusulas do acordo de colaboração - notadamente na escolha da sanção premial 

a que fará jus o colaborador -, bem como no momento da aplicação dessa 

sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850⁄13). 
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Descumprimento de anterior acordo de colaboração. Irrelevância. 

Inadimplemento que se restringiu ao negócio jurídico pretérito, sem o condão de 

contaminar, a priori, futuros acordos de mesma natureza. Confisco. Disposição, 

no acordo de colaboração, sobre os efeitos extrapenais de natureza patrimonial 

da condenação. Admissibilidade. Interpretação do art. 26.1 da Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), e do art. 37.2 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

(Convenção de Mérida). Sanção premial. Direito subjetivo do colaborador caso 

sua colaboração seja efetiva e produza os resultados almejados. Incidência dos 

princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedente. Habeas 

corpus do qual se conhece. Ordem denegada. (...) 4. A colaboração premiada é 

um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada 

expressamente pela lei como “meio de obtenção de prova”, seu objeto é a 

cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, 

atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o 

efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser 

atribuída a essa colaboração. 5. A homologação judicial do acordo de 

colaboração, por consistir em exercício de atividade de delibação, limita-se a 

aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo 

qualquer juízo de valor a respeito das declarações do colaborador. 6. Por se 

tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada 

não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na 

organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que 

venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no “relato da 

colaboração e seus possíveis resultados” (art. 6º, I, da Lei nº 12.850⁄13). 7. De 

todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores 

ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em 

juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como 

impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais 

eventualmente adotadas em seu desfavor. 8. A personalidade do colaborador 

não constitui requisito de validade do acordo de colaboração, mas sim vetor a 

ser considerado no estabelecimento de suas cláusulas, notadamente na escolha 

da sanção premial a que fará jus o colaborador, bem como no momento da 

aplicação dessa sanção pelo juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850⁄13). 
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9. A confiança no agente colaborador não constitui elemento de existência ou 

requisito de validade do acordo de colaboração. 10. (...). Ordem denegada.” (HC 

127483, Relator (a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJE 04-02-2016). 

 

Por tanto, os coautores ou partícipes não têm legitimidade para questionar a 

validade do acordo de colaboração celebrado, ainda que expressamente mencionados ou 

acusados nas declarações do colaborador, uma vez que o acordo de colaboração 

constitui meio de obtenção de provas à disposição dos órgãos de persecução para 

cumprimento de suas atribuições legais.  Às defesas cabe confrontar, em juízo, as 

declarações do colaborador e as provas por ele indicadas/apresentadas, em respeito aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nada obstante, é tarefa do 

julgador valorar o resultado das declarações para fim de concessão das benesses legais, 

consoante disposto no artigo 4 da Lei nº 12.850/2013.  

Assim, rejeito a preliminar, por manifestamente contrária à jurisprudência 

dominante.  

 

Reunião dos Processos n
os

 0509503-57.2016.4.02.5101, 0504113-72.2017.4.02.5101, 

0015979-37.2017.4.02.5101 e 050446-24.2017.4.02.5101. 

 

A defesa de CARLOS MIRANDA reitera a necessidade de reunião dos 

processos mencionados seja pela continuidade delitiva seja pela conexão entre os feitos.  

Repito que não lhe assiste razão, a uma porque eventual existência de 

continuidade delitiva não torna imprescindível a reunião de ações que se encontram em 

fases distintas (...), questão que deve ser levada a deliberação do Juízo das Execuções. 

(STJ, AgRg no HC 250.683/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 

21.11.2013); a duas, porque, a despeito da conexão entre as citadas ações, já 

devidamente reconhecida, a reunião dos  respectivos feitos não se mostra recomendável, 

sobretudo porque  se encontram em fases distintas, o que poderia resultar em tumulto 

processual e violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, 
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LXXVIII, da Constituição da República. A propósito, a ação penal nº 0509503-

57.2016.4.02.5101 já foi, inclusive, sentenciada.  

Logo, rejeito a preliminar sob os dois fundamentos. 

Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar o mérito da causa. 

 

II.2  MERITO CAUSAE 

 

Crimes Antecedentes à Lavagem de Dinheiro 

É cediço que o crime de "lavagem" de dinheiro é apurado de forma autônoma 

em relação ao crime antecedente, até porque são distintos os bens jurídicos  tutelados.  É 

o que se depreende da leitura do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98. Assim, segundo 

entendimento dos Tribunais Superiores, a simples existência de indícios da prática de 

"infração penal", por si só, autoriza o processo para apurar a ocorrência do delito de 

lavagem de dinheiro. 

No caso dos autos, entretanto, pode-se afirmar que a corrupção restou 

comprovada nos autos da ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101, conforme se extrai 

do trecho extraído da sentença lá proferida sobre o tema: 

“FATO 01: CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL 

– SERGIO CABRAL, WILSON CARLOS E CARLOS MIRANDA   

A acusação imputa aos réus SERGIO CABRAL, WILSON CARLOS e 

CARLOS MIRANDA a prática do crime de corrupção passiva, por 24 vezes, 

consistente na solicitação e recebimento de vantagem indevida (propina) da 

empreiteira ANDRADE GUTIERREZ, nos seguintes termos:   

‘No período compreendido entre os anos de 2007 e 2011, por pelo menos 24 

vezes, em razão: (I) do tratado em 03 reuniões de SÉRGIO CABRAL e 

WILSON CARLOS com os executivos ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO e 

ALBERTO QUINTAES, realizadas no Rio de Janeiro em 2007 e em 2009; (II) 

das 20 parcelas mensais entregues em espécie por ALBERTO QUINTAES a 

CARLOS MIRANDA entre 2007 e 2011; (III) de 01 doação de campanha para 
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o PMDB realizada em 2010, os denunciados SÉRGIO CABRAL, WILSON 

CARLOS e CARLOS MIRANDA, de modo consciente e voluntário, 

solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida (calculada, 

como regra geral, em 5% do valor faturado relativo às contratações realizadas) 

em razão do exercício da chefia do Poder Executivo do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, ofertados por ação de representantes da empreiteira ANDRADE 

GUTIERREZ, praticando-se ou retardando-se atos de ofício, com infração de 

deveres funcionais, notadamente em relação à licitação, contratação e execução, 

inclusive em regime de consórcio com outras empresas, das obras de: expansão 

do Metro em Copacabana (dívida do governo); reforma do Maracanã para os 

Jogos Pan-americanos de 2007 (dívida do governo), construção do Mergulhão 

de Caxias (dívida do governo), urbanização no Complexo de Manguinhos - 

PAC Favelas, construção do Arco Metropolitano (Segmento C – Lote 01) e 

reforma do Maracanã para a Copa de 2014 (..).’ 

Pois bem. O conjunto probatório trazido aos autos comprovou a prática 

sistemática de corrupção passiva pelos réus, com o fim de favorecer a 

ANDRADE GUTIERREZ em contratos com o Estado do Rio de Janeiro, 

passando, assim, a integrar o seleto “clube das empreiteiras”, que exerceu sua 

hegemonia no território fluminense ao longo dos dois mandatos do ex-

governador SERGIO CABRAL, mediante cartel e fraude a licitações.   

As declarações prestadas pelos colaboradores ROGÉRIO NORA DE SÁ, ex-

presidente da ANDRADE GUTIERREZ, e CLÓVIS PRIMO, então Diretor de 

Obras, confirmadas em juízo, deixam clara a solicitação de vantagem indevida, 

ora por SERGIO CABRAL, diretamente, ora por WILSON CARLOS, 

secretário de governo de CABRAL. Em seu depoimento, corroborando o que 

declarara no acordo de colaboração firmado com o MPF, ROGÉRIO NORA 

afirma categoricamente que SÉRGIO CABRAL, tão logo assumiu o governo do 

Estado do Rio de Janeiro, em reunião realizada na sua casa no ano de 2007, 

solicitou o pagamento de “mesada” de R$350.000,00, como contrapartida de 

futuros favorecimentos em obras públicas de grande porte. Veja-se:  

“Rogério Nora (RN) - Mas quando o governador assumiu em 2007, ele nos 

chamou e pediu que fizéssemos uma contribuição mensal de R$350.000,00 e 

que essa contribuição seria deduzida em função de contratos futuros aonde seria 

cobrado o valor sobre esses contratos;  

“Procurador da República (PR) – Esse pedido foi feito ao  

senhor?  

JFRJ
Fls 790

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77368086-116-0-777-39-225654 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



                        
 

 

 

15 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

RN – Foi feito a mim.  

PR – Em que circunstâncias? Onde?  

RN – Foi em uma reunião no início de 2007. Essa reunião foi na casa do 

governador. No Leblon.  

(...)”  

ROGÉRIO NORA afirma, ainda, que em reunião realizada no Palácio 

Guanabara, tempos depois, ajustou-se a distribuição direcionada das obras, 

mediante, é claro, o pagamento de propina, no percentual de 5% de cada 

contrato celebrado, em favor de SERGIO CABRAL, por solicitação de 

WILSON CARLOS, então Secretário de Governo. Confira-se, abaixo, trechos 

do depoimento do citado executivo:   

“RN – Houve uma reunião no Palácio Guanabara, um período depois, eu não 

sei precisar se foi um ano ou quando que foi (…) e nessa reunião o governador 

nos disse que seu secretário de governo Wilson Carlos é quem cuidaria da 

execução e da distribuição das obras que o governo teria e nesse bojo nós 

ficamos com as obras de Manguinhos, que eu me lembre na época, 

Manguinhos, o Arco Rodoviário que nós acabamos… entramos mas declinamos 

posteriormente porque era uma obra que nós consideramos que não teríamos 

resultado (…);  

PR – Por esses contratos ficou acertado o pagamento de  

valores então?  

RN – Ficou acertado o pagamento de 5%;  

PR – O senhor mencionou aí a questão da distribuição das obras. Como é que 

se dava isso?  

RN – Eu não participei dessas reuniões de distribuição. O secretário Wilson 

Carlos é que reunia com o nosso… acho que era o Alberto que participava, o 

Clóvis pode ser que tenha participado de alguma reunião. E nessa reunião era 

definido qual contrato, que empresa e quem seriam os parceiros nesse contrato.  

PR – Isso antes das licitações?  

RN- Isso antes da licitação.  

(...)”  

No mesmo sentido, são as declarações prestadas por CLOVIS PRIMO, 

ALBERTO QUINTAES, JOÃO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA, 
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que corroboram o que fora dito em sede de colaboração premiada. Referidas 

testemunhas/colaboradores confirmam os acertos espúrios entre SERGIO 

CABRAL e WILSON CARLOS com a ANDRADE GUITIERREZ, bem como 

o efetivo pagamento da propina, cujo recebimento coube ao réu CARLOS 

MIRANDA, como também afirmado testemunha aderente RAFAEL DE 

AZEVEDO CAMPELLO.  Veja-se trechos dos depoimentos de CLOVIS 

PRIMO e ALBERTO QUINTAES:  

“Clóvis Primo – Teve uma vez também que nós fomos chamados lá no Palácio 

Guanabara. O Alberto foi chamado e pediu que eu fosse junto. Eu não ia, de 

regra quem falava lá era ele, mas ele queria que eu ajudasse ele a dizer que não, 

era um pedido que tinha lá de propina que tava atrasado. Foi na sala do 

WILSON CARLOS (…) tava eu Alberto e WILSON CARLOS. Quando ele 

cobrou esses atrasados.”   

“Alberto Quintaes (AQ) – Ele falou que tinha combinado… fez uma 

combinação com o governador e era pra mim honrar os pagamentos (…) eu 

cumpri a ordem que a empresa me deu, fazendo os pagamentos a pessoa 

designada (…) doutor CARLOS MIRANDA. (…) Eu paguei ao CARLOS 

MIRANDA. Quem me apresentou ao CARLOS MIRANDA foi o WILSON 

CARLOS. (…) o WILSON CARLOS designou o CARLOS MIRANDA, falou 

olha, da parte da Andrade vai ser o Alberto, da parte aqui vai ser o CARLOS 

MIRANDA o portador (…) eles achavam que a gente já tava devendo e houve 

uma cobrança do WILSON CARLOS em cima de mim e do Rogério (…) a 

cobrança foi do WILSON CARLOS.”  

A propósito, a cobrança de propina de 5% do valor de cada obra contratada era 

prática sistemática no governo CABRAL, conforme declarado por ROGÉRIO 

NORA em seu termo de colaboração premiada, nos seguintes termos: “(...) 

QUE quando foi falar com SERGIO CABRAL acerca da participação da AG 

nas obras do Maracanã, já sabia que seria necessário o acerto, pois era a ‘regra’ 

que imperava com relação a qualquer obra do governo do estado do Rio de 

Janeiro,”  

Não se pode olvidar que as declarações dos colaboradores, por si só, não se 

prestariam a embasar a condenação, como prevê o art. 4º, § 16, da Lei nº 

12.850/2013, muito embora sejam suficientes como indício de autoria para fins 

de recebimento da denúncia, como já decidiu o Plenário da Suprema Corte 

“Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por 
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si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos 

termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como 

indício de autoria para fins de recebimento da denúncia” (Inq 3.983, Rel. Min. 

TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016).  

Assim, como elementos de corroboração colacionados aos autos, e 

absolutamente aptos a confirmar os depoimentos prestados pelos colaboradores, 

cito o Relatório de Análise de Material Apreendido nº 013/2017, que aponta 

arquivos extraídos do computador apreendido na residência de SERGIO 

CABRAL e ADRIANA ANCELMO, cujo conteúdo é o agendamento de 

reuniões entre SERGIO CABRAL e os executivos da ANDRADE 

GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA e ALBERTO QUINTAES. Cito, também, a 

confissão do réu CARLOS BEZERRA, bem como os manuscritos apreendidos 

em diligência de busca e apreensão realizadas em sua residência.   

É, portanto, insignificante a alegação de que “os indícios iniciais não foram 

corroborados em Juízo”, e nesse sentido prossigo analisando o quadro 

probatório carreado a estes autos.  

No seu interrogatório, CARLOS BEZERRA confirma o efetivo pagamento de 

dinheiro espúrio em favor de SERGIO CABRAL, oportunidade em que deixou 

claro que era comum sua atividade de recolhimento de dinheiro em espécie nos 

escritórios de empresas as mais variadas; veja-se:  

“JF MARCELO BRETAS: O senhor disse transporte de valores. Está falando 

de dinheiro em espécie?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Sim. De dinheiro em espécie.  

JF MARCELO BRETAS: Em que lugares o senhor ia normalmente pegar?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Na campanha, tenho quase que certeza, na 

Carioca Engenharia. Às vezes, de um portador, que depois de ver, eu reconheci 

como sendo a pessoa que transportava para os doleiros, que eu não conhecia, os 

irmãos Chebar, chama-se Vivaldo, mas tinha o codinome de Fiel. Peguei várias 

vezes com ele. Mas na época de campanha, Carioca Engenharia, não me 

lembro... Talvez na Delta, isso como época de campanha, era doação, 

independente de ser caixa dois, ou não.  

JF MARCELO BRETAS: Esse recolhimento de dinheiro, isso era só em época 

de campanha? 
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JF MARCELO BRETAS: Esse recolhimento de dinheiro, isso era só em época 

de campanha?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não, depois, a partir de 2011, em algumas 

ocasiões. Carioca Engenharia, posso citar.  

JF MARCELO BRETAS: Então, isso era uma constante? Esse recolhimento 

de dinheiro?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Na época da campanha, foi uma época...  

JF MARCELO BRETAS: Campanha tem a cada dois anos, não é?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: É, mas ela...  

JF MARCELO BRETAS: É só no ano de eleição que havia o recolhimento de 

dinheiro?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não, 2010, reeleição; em 2011, comecei essa 

atividade e foi direto, foi sem interrupção.  

JF MARCELO BRETAS: Se a coleta de dinheiro era em espécie, isso sugere 

alguma coisa errada. Certo?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.  

(...)  

JF MARCELO BRETAS: O senhor tinha o controle do pagamento desse 

dinheiro?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Eu tinha anotações. Perfeitamente. Porque 

eu prestava contas ao Carlos.  

JF MARCELO BRETAS: Quem controlava, na verdade, era o Carlos 

Miranda?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Era.  

JF MARCELO BRETAS: Você fazia um controle seu para prestar conta a ele?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Para prestar conta a ele.  

JF MARCELO BRETAS: Mas ele é que fazia o controle geral  

de tudo?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Acredito que sim. Não posso  

confirmar.  

JF MARCELO BRETAS: O senhor atendia às ordens dele?  
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SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Isso.  

JF MARCELO BRETAS: “Pega aqui, leva lá.”  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Perfeitamente.  

JF MARCELO BRETAS: Conversou, alguma vez – eram amigos –, com o 

Sérgio Cabral sobre o funcionamento dessa máquina com o Carlos Miranda?  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Não. O que ocorre é que essa situação 

aconteceu até o final de 2015. A partir de 2016, se não me engano, ou final de 

2015, o próprio Serginho – perdão –, o próprio exgovernador Sérgio Cabral 

falava diretamente para eu, através de um aplicativo, entregar o dinheiro em 

determinado lugar.  

(...)  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Eu não sabia da situação, mas desconfiava 

de que não era uma coisa certa.  

JF MARCELO BRETAS: Que era errado.  

SR. LUIZ CARLOS BEZERRA: Que era errado.”  

Sobre os manuscritos apreendidos em diligência de busca e apreensão 

realizada na residência de BEZERRA, tenho que se trata de verdadeira 

contabilidade da propina, que era distribuída a outros integrantes da ORCRIM, 

inclusive para fins de lavagem, e a familiares do acusado SERGIO CABRAL. É 

o que se extrai do Relatório de Análise Complementar ao Relatório nº 08/2017, 

acostado às fls. 4331-4465 dos autos, que aponta diversas “entradas” e “saídas” 

de dinheiro.  

A confissão judicial do corréu Luiz Carlos Bezerra representa o 

reconhecimento do óbvio, ante a clareza e a abundância dos documentos 

arrecadados cautelarmente em seu poder, e confirma o teor dos depoimentos 

prestados pelos colaboradores ouvidos em juízo (ROGÉRIO NORA DE SÁ e 

CLÓVIS PRIMO).  

O próprio acusado SERGIO CABRAL, em seu interrogatório, e diante das 

muitas e irrefutáveis provas apresentadas, admite o recebimento constante de 

altas somas em dinheiro em espécie em muitos endereços, relacionados a 

empresas contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro, a despeito do risco à 

segurança pessoal. Não obstante, a defesa desse acusado apresenta a fantasiosa 

tese de que os milhões de reais que recolhia, através de outros membros da 

organização criminosa montada, seriam apenas “doações de campanha”, e não 
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propinas decorrentes de acordos espúrios firmados entre um governador de 

estado corrupto e empresas interessadas em contratar com o governo estadual.  

Registro, desde logo, não ser crível referida tese defensiva.   

Em primeiro lugar, a defesa nada apresenta, além da suspeita afirmação do 

acusado SERGIO CABRAL, como evidência de que seriam simples “doações 

eleitorais oficiosas” os muitos recolhimentos de dinheiro em espécie já 

desvendados. Em segundo lugar, diante da situação de insegurança vivida há 

muito nos grandes centros urbanos, sobretudo no Rio de Janeiro, somente o 

fluxo de recursos ilegais justificaria o risco assumido no transporte de vultosas 

quantias em dinheiro. Em terceiro lugar, as anotações constantes dos registros 

da propina arrecadados com o corréu Carlos Bezerra eram frequentes, 

independente de se tratar ou não de períodos eleitorais. Em quarto lugar, os 

colaboradores ouvidos em Juízo são unânimes em referirse ao pagamento 

contínuo, por longos períodos, de propinas em dinheiro, nada se falando sobre 

“doação de campanha”. Em quinto lugar, muitos são os registros encontrados, 

na referida “contabilidade da propina” esclarecida pelo corréu Carlos Bezerra, 

de pagamentos de despesas pessoais do acusado SERGIO CABRAL, sua esposa 

a corré Adriana Ancelmo, e outras pessoas da família ou a ele relacionadas, sem 

relação com gastos em campanhas eleitorais.   

Verifica-se, portanto, que, diferente do que sustentam suas as defesas técnicas, 

há prova abundante da prática de corrupção passiva pelos réus SÉRGIO 

CABRAL e WILSON CARLOS, não havendo que falar em dinheiro 

proveniente de sobra de campanha, como sustentou o réu SERGIO CABRAL 

em sua autodefesa. Afirmo, refutando essa alegação defensiva, que de tudo que 

foi apurado nestes autos, a única conclusão possível é que os acusados SERGIO 

CABRAL e WILSON CARLOS há muitos anos sustentam uma vida de luxo e 

conforto com o fruto de vários acordos criminosos feitos com várias empresas 

as quais, com o fim de conseguir contratos vantajosos com o Estado do Rio de 

Janeiro, firmaram os compromissos de pagar regularmente propinas à 

organização criminosa em questão. Foi exatamente o que se passou em relação 

à empresa ANDRADE GUTIERREZ.  

As conclusões acima em nada são alteradas pelo fato de, ao final da obra 

realizada no estádio do Maracanã, a empresa ANDRADE GUTIERREZ ter 

realizado resultado negativo (prejuízo). No momento do acerto da propina, em 

que se configurou o crime de corrupção dos acusados SERGIO CABRAL e 

WILSON CARLOS, a empresa ANDRADE GUTIERREZ obviamente contava 
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com os benefícios da realização da obra, auferindo lucros ou adquirindo 

expertise em contratos futuros. O simples fato desta expectativa não se 

confirmar, com o advento de prejuízo ao final da obra, não descaracteriza o 

crime praticado no momento de sua contratação.  

Da mesma forma, para a configuração do crime de corrupção passiva é 

irrelevante o fato de haver ou não demonstração de prejuízo aos cofres públicos, 

ou de lucros extraordinários pelas empreiteiras contratadas. Tratando-se de 

crime formal, cuja consumação se dá com a prática de apenas um dos verbos 

nucleares do tipo (solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida – 

tipo alternativo misto), não há necessidade de perquirição acerca do resultado 

ou proveito do crime, que constitui mero exaurimento do delito. Nesse sentido: 

(...) 

No que se refere à necessidade de indicação do ato de ofício omitido ou 

praticado, alegada pelas defesas de SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS, 

tratase de questão já decidida pelo Supremo Tribunal nos autos da Ação Penal 

470 (caso Mensalão), que entendeu, corretamente, que “O crime da corrupção, 

seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva prática de ato de ofício, já que a 

lei penal brasileira não exige referido elemento para fins de caracterização da 

corrupção, consistindo a efetiva prática de ato de ofício em mera circunstância 

acidental na materialização do referido ilícito, (....)”. (grifei) E mais: “O ato de 

ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante prevista no art. 317, § 

2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de corrupção passiva, sendo 

que a materialização deste delito ocorre com a simples solicitação ou o mero 

recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público, 

em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o 

recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício.”  

 Com relação à alegação de crime único de corrupção, sustentada pela defesa 

de SERGIO CABRAL, entendo que lhe assiste razão. Isso porque, 

entendimento da Corte Suprema firmado no julgamento da citada APN 470, o 

crime de corrupção passiva se consuma com a mera solicitação da vantagem 

indevida, o que significa dizer que não é necessário o recebimento da vantagem 

para que o crime se consume. Por outro lado, nada impede que o autor pratique 

todas as condutas do tipo (misto alternativo) e, por uma opção legislativa, 

responderá por crime único. Tem-se, portanto, no caso, um único crime de 

corrupção, e não vários crimes praticados em continuidade delitiva, como 

imputado pelo Ministério Público Federal. De ressaltar que a quantidade de 
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vezes em que houve o pagamento de propina não constitui indiferente penal. 

Deve apenas ser considerada no momento fixação da pena-base.    

Em relação ao réu CARLOS MIRANDA está provado que coube a ele o 

recebimento da propina paga pela ANDRADE GUTIERREZ, como declarado 

pelos colaboradores. São muitos os depoimentos colhidos em Juízo nesse 

sentido.   

Em que pese não ser funcionário público para fins penais, CARLOS 

MIRANDA responde como partícipe do crime de corrupção passiva praticado 

por SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS, na forma do artigo 29 e artigo 30 

do Código Penal.  

CARLOS MIRANDA recebia os valores da vantagem indevida e repassava 

para os demais componentes da organização criminosa, também ficando com 

parte do numerário. Inclusive, gerenciando os valores, conforme destacado pelo 

réu LUIZ CARLOS BEZERRA que afirmou que prestava conta dos valores a 

MIRANDA.  

De rigor, portanto, a condenação de SERGIO CABRAL, WILSON CARLOS 

e CARLOS MIRANDA pelo crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, 

com a causa de aumento na forma do §1o do mesmo artigo.” 

 

 

Considero, portanto, que há provas robustas da prática de crimes antecedentes 

na ação penal n
o
 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute) em que já proferido 

decreto condenatório, e indícios veementes quanto às ações penais n
os

 0057817-

33.2012.4.02.5101 (Operação Saqueador) e 0017513-21.2014.4.02.5101 (Operação 

Crossover) em curso perante este Juízo, mas ainda não julgadas. 

 

Dolo Eventual no Crime de Lavagem de Dinheiro  

 

Inicialmente, importa consignar que, como qualquer organização profissional, o 

objetivo final de uma organização criminosa é auferir ganhos ilícitos. Para alcançar 

esse objetivo é preciso uma estruturação profissional e especializada dos envolvidos, 
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capaz de realizar sua tarefa da maneira mais eficiente possível e promover o 

distanciamento do dinheiro de usa origem espúria.  

Tenho observado em minha prática com os processos de lavagem de dinheiro, 

que os integrantes dessas organizações desfrutam de ampla liberdade para levar a efeito 

o esquema criminoso e alcançar os objetivos ilícitos da liderança e, não raro, são 

pessoas do convívio social e profissional do líder da organização, de quem detém total 

confiança, inclusive para agir como seus mandatários. Não se trata de prática criminosa 

individual, portanto, mas sim um sem-número de atos ilícitos cometidos por um 

conglomerado sofisticado de pessoas naturais e jurídicas, com tarefas bem divididas, 

cujas atribuições são definidas pelo líder da organização. Aliás, bom que se diga o líder 

da organização raramente trata direta e explicitamente dos acertos espúrios, menos 

ainda da execução de tarefas nitidamente criminosas (recebimento de valores em 

espécie, elaboração de contratos fraudulentos ou depósitos em conta corrente pessoal, 

por exemplo). Ao contrário, o líder delega essas tarefas, digamos “sujas”, aos 

operadores do esquema criminoso, a fim de manter-se distante dos atos em caso de 

eventual descoberta dos delitos. Não por outra razão os operadores dos esquemas 

criminosos são pessoas que desfrutam de relação de amizade ou intimidade de longa 

data com o líder, o que reforça a confiança existente entre os integrantes da ORCRIM. 

No que diz respeito à valoração das provas em sede de delitos de colarinho 

branco praticadas no âmbito de organizações criminosas e de organizações empresariais 

ficou assentado na teoria do domínio do fato, especificamente na vertente teoria do 

domínio da organização, que permite uma compreensão mais ampla das funções 

desempenhas pelo autor mediato e imediato do fato, diante de situações complexas, 

desenvolvidas dentro de um ambiente organizacional altamente especializado.  

Nesse contexto, antecipo que o detentor do domínio da ação (autor mediato) terá 

sua conduta valorada de modo mais gravoso que aquele que somente detém o domínio 

funcional (autor imediato).  

Aliado a isso, entendo que a valoração das provas deve ocorrer em conjunto com 

as demais ações penais em curso perante este Juízo, tanto que tenho permitido o 

compartilhamento de provas produzidas em outras ações penais, importando em maior 
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grau de certeza na formação da convicção do julgador quando analisada em conjunto 

com outras provas constantes nos autos, a exemplo de declarações de colaboradores 

quando acompanhadas de reconhecimento dos fatos pelo acusado (confissão).  

É sobre essa perspectiva que analiso o conjunto probatório existente nos autos 

que, já adianto, comprovou estreme de dúvidas a existência e a autoria dos delitos 

descritos no Conjunto de Fatos 1 da denúncia, não apenas por meio de declarações de 

colaboradores, mas também por meio de provas testemunhal e documental produzidas 

no cursos das investigações em curso perante este Juízo. 

Consigno ser bastante comum em crimes praticados no seio de organizações 

criminosas, como no caso dos autos, que a atividade de lavagem dos valores ilícitos seja 

“terceirizada”. O distanciamento entre os "contratantes” do mecanismo de 

branqueamento permite que estes afirmem que não tinham ciência da forma como foi 

recebido o dinheiro enquanto os “contratados” podem afirmar que desconhecer a origem 

ilícita dos valores a fim de evitar o risco de serem responsabilizados pela prática dos 

delitos, como bem destaca a acusação em suas alegações finais, pois a configuração do 

elemento subjetivo no delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o 

acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores, sob pena de considerar-se atípica a 

conduta, já que o delito de lavagem não se admite a punição na modalidade culposa.  

Não obstante, o terceiro responsável pela lavagem que procure, deliberadamente, 

evitar a consciência quanto à origem ilícita dos valores deve ser responsabilizado ante a 

ocorrência do dolo eventual previsto no artigo 18, inciso I do CP, já que o agente 

assumiu o risco de produzir o resultado.  

Em tais situações, ganha relevo a aplicação da denominada teoria da cegueira 

deliberada em circunstâncias em que os agentes voluntariamente fazem vistas grossas 

aos sinais evidentes do delito, à alta probabilidade da procedência espúria dos bens, 

valores e direitos envolvidos ou se recusam a adquirir um conhecimento acerca da 

pratica de um crime. Por força dessa teoria, esse agente responde como se tivesse 

conhecimento da origem ilícita dos valores, sendo plenamente possível que venham a 

sofrer condenação pela prática do delito de lavagem de dinheiro.  
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Nesse sentido, confira-se trecho de decisão proferida no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal: 

“A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I, do 

Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada 

tipo penal específico. Grifo nosso. 

O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo 

ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão 

(willful blindness doctrine). 

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as 

Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à 

elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham 

de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) 

a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os 

fatos, quando possível a alternativa. (STF - AP: 470 MG, Relator: Min. LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 13/03/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-

2014).”  

Por conseguinte, os atos delituosos objeto desta ação penal devem ser 

examinado à luz do entendimento jurisprudencial destacado, valorando-se a participação 

individual dos agentes no âmbito da organização a fim de verificar a ciência do agente 

quanto à procedência espúria dos bens, valores e direitos envolvidos, o atuar indiferente 

dos agentes e a escolha deliberada. 

 

Das Provas dos Crimes de Lavagem de Dinheiro  

 

a) Da Materialidade dos Crimes  

 

A acusação imputa aos corréus CARLOS BEZERRA, sua esposa CLAUDIA 

BEZERRA, e ao primo daquela, JOHN O´DONNELL, a prática reiterada do crime de 
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lavagem de dinheiro (115 atos) tipificado no artigo 1º, §4º, da Lei n
o
 9.613/1998, nos 

seguintes termos: 

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, 

os denunciados CARLOS BEZERRA, CLÁUDIA BEZERRA e JOHN 

O'DONNELL, atuando em conjunto com a colaboradora imune ROSEMERE 

ROSA FREITAS RODRIGUES, entre maio de 2011 e outubro de 2015, 

ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade de aproximadamente R$ 1.135.300,00 (um milhão, cento e trinta e 

cinco mil e trezentos reais) por meio de pelo menos 109 repasses embasados em 

prestações de serviço fictícias pela empresa CSMB SERVIÇOS 

INFORMÁTICA, de CARLOS BEZERRA, às empresas administradas por 

JOHN O'DONNELL (Grupo BOSTON). (Fato 01: Lavagem de Ativos/ 

Artigo 1º, §4º, da Lei n
o
 9.613/1998).  

 

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, 

os denunciados CARLOS BEZERRA e JOHN O'DONNELL JUNIOR, sob 

orientação e anuência de JOHN O'DONNELL, entre fevereiro e abril de 2015, 

ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a 

propriedade de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por meio de 6 repasses 

embasados em prestações de serviço fictícias pela empresa CSMB SERVIÇOS 

INFORMÁTICA, de CARLOS BEZERRA, à empresa STRIKER BAR 

RESTAURANTE E ESTRETENIMENTO, administrada por JOHN 

O'DONNELL JUNIOR. (Fato 02: Lavagem de Ativos/ Artigo 1º, §4º, da Lei 

n
o
 9.613/1998). 

 

Lavagem de ativos através das empresas do Grupo BOSTON 

 

De acordo com a acusação o aprofundamento das investigações revelou que no 

início do ano de 2011, o acusado CARLOS BEZERRA buscou ajuda do corréu JOHN 

O'DONNELL, seu amigo de infância, compadre e primo de sua mulher CLAUDIA 

BEZERRA, também réu nestes autos, a fim de promover o branqueamento do dinheiro 

obtido em suas atividades ilícitas.  
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Segundo a acusação, o objetivo do esquema era justificar o auferimento de 

CARLOS BEZERRA perante a Receita Federal, sendo que o esquema de pagamento de 

notas fiscais de serviços não prestados também atendia aos interesses das empresas de 

JOHN O'DONNELL, que necessitavam da geração de dinheiro em espécie não 

contabilizado , isto é, “caixa 2” para o pagamento de serviços diversos que não emitiam 

notas fiscais, notadamente a contratação de seguranças informais, pagamento de táxi, 

frete e pequenas despesas operacionais. 

O esquema criminoso consistiu na elaboração de contratos de prestação de 

serviços inexistentes, a fim de conferir legalidade a pelo menos cento e nove repasses de 

dinheiro entre a empresa CSMB INFORMÁTICA, constituída por BEZERRA e sua 

esposa, e as empresas de seu comparsa JOHN O´DONNELL. Em razão desses supostos 

contratos foram realizados os pagamentos às empresas do Grupo BOSTON, a saber, 

THE BOSTON SCHOOL OF ENGLISH LTDA, THE WEST COAST SCHOOL OF 

ENGLISH LTDA, NEW CONCEPTS ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA, NEW 

FRONTIER ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA, GITAHY ASSESSORIA 

LINGUISTICA LTDA e LEXICON ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA. 

As notas fiscais e os comprovantes de depósito encontram-se às fls. 46/225 dos 

autos e evidenciam que os pagamentos ocorreram no período mencionado na denúncia, 

isto é, entre maio de 2011 e março de 2015 e com periodicidade mensal, constituindo 

fortes indícios da prática de delitos de lavagem de dinheiro imputada aos acusados.  

Nesse contexto, os dados bancários e notas fiscais das empresas envolvidas no 

presente esquema de lavagem de dinheiro integram o conjunto de provas documentais 

que reputo suficiente para, no cotejo com o que adiante se verá. Consigno que não se 

tratam de meros indícios de prática de crimes, mas sim, elementos de provas que 

quando cotejados com os demais documentos e provas dos autos produzem certeza 

quanto à materialidade dos delitos aqui tratados. 

Por conseguinte, a documentação reunida nos autos, sintetizada no quadro 

constante às fls. 19/20 da denúncia (notas fiscais e os comprovantes de depósito de fls. 

46/225) comprovam 109 transferências de dinheiro que representam 109 atos de 

operações de lavagem. 
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Lavagem de ativos através da empresa STRIKER BAR RESTAURANTE E 

ESTRETENIMENTO  

 

De acordo com a acusação, os acusados CARLOS BEZERRA e JOHN 

O´DONNELL JUNIOR, sob orientação e anuência de JOHN O´DONNELL entre 

fevereiro e abril de 2015 ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, 

movimentação e a propriedade de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por meio de seis 

repasses da CSMB SERVIÇOS INFORMÁTICA para a STRIKER BAR 

RESTAURANTE E ESTRETENIMENTO, administrada por JOHN O'DONNELL 

JUNIOR, baseados em contrato de prestação de serviços fictícios.  

Segundo o Parquet federal, casal BEZERRA necessitava da comprovação de 

renda para a aquisição de um imóvel em Petrópolis (empreendimento LA VILLETE), 

pediu a JOHN O'DONNELL que “pressionasse” seu filho, JOHN O'DONNELL JR, 

para que desse continuidade por mais três meses à lavagem de dinheiro já que vinha 

ocorrendo por meio do grupo Boston de JOHN O'DONNELL.  

Igualmente nesse conjunto de fatos, as notas fiscais e os comprovantes de 

depósito referentes a esses atos (fls. 506/513 e 518/529) evidenciam que os 6 repasses 

de dinheiro teriam ocorrido entre fevereiro e abril de 2015, constituindo fortes indícios 

da prática de mais 6 delitos de lavagem de dinheiro imputados aos acusados, praticados 

em continuidade às lavagens operacionalizadas pelo grupo BOSTON. 

 

b) Da Autoria dos Crimes  

 

Dito isso, passo a analisar a autoria dos delitos imputados, o que faço cotejando 

as provas documentais mencionadas com as provas testemunhais aqui produzidas, 

considerando o conjunto das declarações prestadas em sede de acordo de colaboração, 

que foram aqui reafirmadas, e das demais testemunhas de defesa ouvidas neste Juízo.  
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Em suas declarações prestadas ao Ministério Público Federal (fls. 30/36), o 

colaborador JOHN O'DONNELL descreve a dinâmica dos fatos: 

 

(...) QUE a CFM é sócia conjuntamente ao colaborador da empresa NEW 

FRONTIER Assessoria Linguística Ltda, localizada no bairro de Copacabana 

(...); QUE são sócios da CFM JOHN O´DONNELL, PAUL GOODMAN, 

ROSEMERE FREITAS, LUIZ CARLOS BEZERRA, CLÁUDIA BEZERRA e 

CARLOS HENRIQUE BEZERRA WHERS com 10%; QUE as pessoas de 

LUIZ CARLOS BEZERRA e CLAUDIA BEZERRA figuram como sócios de 

tal empresa apenas pelo seu filho VICTOR por motivos humanitários, sendo o 

colaborador padrinho do mesmo; que BEZERRA e CLAUDIA BEZERRA 

nunca fizeram retiradas de valores de tal empresa, que está inativa; Que conhece 

BEZERRA desde os 04 anos de idade, sendo seu amigo de infância e 

adolescência (...); que BEZERRA é padrinho do filho do colaborador, PETER 

G. O´DONNELL, e o colaborar padrinho do filho de BEZERRA, VICTOR 

SOARES BEZERRA; QUE o pai de BEZERRA era porteiro do prédio da Rua 

Inhangá, 33, em Copacabana, portanto BEZERRA tinha uma vida humilde (...); 

QUE salvo engano no ano de 2011 foi procurado por BEZERRA por ter sido o 

mesmo autuado pela Receita Federal; QUE na oportunidade BEZERRA disse 

que tinha aberto a empresa de informática CSMB SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA e que precisava que o colaborador, pelas suas 

empresas, emitisse notas fiscais por serviços não efetivamente prestados de 

informática, pagando formalmente por esses serviços pó depósitos em conta da 

CSMB, já descontados os impostos, e recebendo o dinheiro em espécie, 

ressarcidos os impostos; QUE esse dinheiro era por BEZERRA ou sua esposa 

CLAUDIA entregue à funcionária ROSEMARY FREITAS. (...)” 

 

ROSEMERE FREITAS, secretária do Grupo Boston, em seu acordo de 

colaboração corroborou as declarações de JOHN O'DONNELL, tendo declarado que 

(fls. 38/40):  

“(...) QUE começou a trabalhar com JOHN O'DONNELL (...) salvo engano em 

1993, já no grupo BOSTON; QUE foi auxiliar administrativa do Grupo Boston 

e com o tempo passou a assumir responsabilidades maiores, de setor financeiro; 

QUE em determinado momento em 2011 houve necessidade de se fazer alguns 

pagamentos em dinheiro a seguranças informais das escolas do BRASAS, na 

JFRJ
Fls 805

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77368086-116-0-777-39-225654 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



                        
 

 

 

30 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

mesma oportunidade o BEZERRA e o JOHN, não sabe a colaboradora por 

iniciativa de quem, pactuaram que o grupo BOSTON passaria a receber notas 

frias, por serviços não prestados, da empresa de informática de BEZERRA, a 

CSMB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA; (...) QUE o grupo BOSTON, 

pelas suas empresas escolhidas pela colaboradora, recebia notas fiscais por 

serviços não efetivamente prestados de informática, pagando formalmente por 

esses serviços por depósito em conta da CSMB, já descontados os impostos, e 

recebendo o dinheiro em espécie, ressarcidos os impostos; (...) QUE o dinheiro 

era devolvido umas poucas vezes por BEZERRA, e outras por sua esposa 

CLAUDIA, que era entregue à colaboradora na Rua Graça Aranha, 19, 3º andar, 

onde funcionava o escritório do Grupo BOSTON (...) 

 

Na audiência realizada neste Juízo ocorrida em 29 de agosto de 2017, essa 

colaboradora confirmou os termos de suas declarações ao órgão de acusação, 

confirmando que gerenciava o setor financeiro do grupo Boston e que se reportava a 

JOHN O´DONNELL (1:30 - 2:00). Reafirmou que o grupo Boston, em 2011, precisou 

fazer caixa para pagar algumas despesas informais, como pagamento de seguranças de 

rua, pois estavam perdendo alunos devido à violência na cidade. Confirmou que JOHN 

O'DONNELL lhe informou que para fazer frente a essas despesas informais iria buscar 

notas fiscais com a empresa de BEZERRA e que assim agiu também para ajudar a 

BEZERRA a ter comprovante de renda. Confirmou que foi JOHN O'DONNELL quem 

lhe mandou operacionalizar o esquema de pagamentos mensais de BEZERRA (2:00 - 

4:00).  

Declarou que lhe cabia avaliar a necessidade do montante a ser gerado de “caixa 

2” de acordo com a previsão de pequenas despesas em dinheiro, que era ela quem 

escolhia uma das empresas do grupo Boston para fazer frente ao pagamento, conforme o 

lastro disponível. Disse que passava essas informações, por telefone, a CARLOS 

BEZERRA e que ele fazia a emissão da nota fiscal do serviço e que, descontados os 

impostos e realizado o depósito para a CSMB, CARLOS ou sua esposa CLÁUDIA 

BEZERRA devolviam o dinheiro em espécie, ressarcidos os impostos, ao escritório do 

Grupo Boston (4:00 - 9:05). Disse, ainda, que trabalhou no boliche do PETER e do 

JOHN e que chegou a ver duas ou três notas fiscais na STRIKE, mas que lá não tinha 
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caixa 2, que viu pagamento de cerca de dez mil no boliche do Norte Shopping, onde 

trabalhava, mas que não sabe dizer se houve prestação de serviços (6:25 - 8:30).   

Considero importante destacar que essa testemunha deixou claro que o esquema 

de pagamentos foi acordado entre CARLOS BEZERRA e JOHN O'DONNELL, mas 

que na maioria das vezes quem entregava os envelopes com o dinheiro em espécie, era 

CLAUDIA BEZERRA, esposa de BEZERRA. Confirmou também que os pagamentos 

eram realizados na Graça Aranha 19/3º andar, mas que CLAUDIA somente entregava 

os envelopes. Declarou, também, que não havia prestações de serviços e que em 2014, 

quando saiu do grupo, os pagamentos ainda estavam ocorrendo e que ocorreram 

também por meio da STRIKER (4:20 - 6:00).  

Acerca dos fatos que envolveram a empresa STRIKER, o colaborador JOHN 

O'DONNELL JR declarou em sede de acordo de colaboração que (fls. 502/504): 

 

“(...) que no final de 2014 o seu pai JOHN O'DONNELL, depois de uma briga 

com BEZERRA, num momento em que o clima estava muito ruim na família, 

pediu para o colaborador emitir umas notas para uma empresa de prestação de 

serviço do BEZERRA, de informática, pela sua empresa STRIKER 

RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, que é um boliche que tem 

sedes no BarraShopping e no NorteShopping; que não ficou confortável com o 

pedido, já que sua empresa já tinha empresa de informática que prestava 

serviços, mas como foi do seu pai o pedido acabou cedendo; que sabia que não 

havia serviço de fato prestado pela empresa do BEZERRA, havendo emissão de 

nota de pagamento pelo boliche e devolução do dinheiro em espécie pelo 

BEZERRA; que o pagamento pelo boliche era feito por TED à empresa do 

BEZERRA, com desconto do imposto, e depois este devolvia em dinheiro o 

valor integral; QUE o colaborador recebia esse dinheiro pessoalmente de 

BEZERRA, por duas vezes, referentes a notas pagas entre fevereiro e abril de 

2015 (...).” 

 

JOHN O'DONNELL também corroborou a utilização da STRIKER em seu 

acordo de colaboração (fls. 30/36): 
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“(...) que CLÁUDIA e BEZERRA precisavam de lastro para comprar um 

apartamento em Itaipava (empreendimento LA VILLETE), aceitou que o 

esquema perdurasse por mais três meses, desta vez pela empresa STRIKER 

BAR SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA, que é um boliche que 

funciona no NorteShopping e BarraShopping, sendo os sócios os filhos do 

colaborador JOHN JUNIOR e PETER G. O'DONNELL; que essa operação 

simulava serviços da empresa do BEZERRA era de conhecimento do JOHN 

JUNIOR e PETER G O'DONNEL, mas comente o JOHN que administra o 

boliche”. 

 

Por sua vez, o informante PETER GEORGE O´DONNELL declarou que 

assumiu o Grupo Boston em março de 2015, quando determinou a cessação dos 

pagamentos a BEZERRA, mas que verificou por meio de auditoria que os pagamentos 

somente cessaram em outubro de 2015 (1:00 - 2:40); que seu pai ajudava BEZERRA 

por meio de pagamentos a CSMB; a CSMB é o CARLOS BEZERRA, se trata de 

empresa no mundo real, que nunca houve prestação de serviços pela empresa de 

BEZERRA (3:00 - 4:10). 

Por sua vez, o informante PETER GEORGE O´DONELL confirmou que a 

STRIKE também fez pagamentos por três meses a CSMB com nota fiscal, mas que 

nunca houve prestação de serviços pela empresa de BEZERRA (3:00 - 4:10). 

Na audiência do dia 18 de setembro de 2017, em que foram interrogados os 

corréus, CARLOS BEZERRA reconheceu a práticas dos delitos que lhe são 

atribuídos na denúncia, porém esclareceu que primeiro entregava o dinheiro a 

ROSEMERE e depois de dois ou três dias ela fazia os depósitos (2:55 - 3:40). Declarou 

ainda que sua esposa CLAUDIA BEZERRA realmente não sabia da origem do dinheiro 

e que lhe pedia entregar o dinheiro a ROSEMERE. Disse que CLAUDIA lhe perguntou 

que dinheiro era aquele e ele respondeu que se tratava de dinheiro do BRASAS da 

Figueiredo de Magalhães onde eles tinham participação e que CLAUDIA não 

participava nem mesmo da administração da empresa (3:40 - 4:00). 
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Por sua vez, o colaborador e corréu JOHN O´DONNELL ratificando os termos 

do acordo de colaboração, declarou que foi procurado por CARLOS BEZERRA para 

justificar seus recebimentos junto à Receita Federal, que era dinheiro recebido de 

SERGIO CABRAL. Disse que não pensou se tratar de dinheiro de corrupção, pois ele e 

BEZERRA são compadres, que o conhece desde os quatro anos de idade e também 

casado com sua prima, havendo uma relação de intimidade entre as famílias. Confirmou 

que CARLOS BEZERRA nunca prestou qualquer serviço às suas empresas, que era 

tudo fictício (1:00 - 5:50).  

Não restam dúvidas de que os pagamentos realizados pelas empresas do GRUPO 

BOSTON à CSMB INFORMÁTICA não correspondem a nenhum serviço efetivamente 

prestado, mas lavagem do dinheiro percebido por CARLOS BEZERRA em troca dos 

serviços prestados à organização criminosa do ex-governador SÉRGIO CABRAL, o 

que foi admitido pelo próprio BEZERRA em seu interrogatório nestes autos. 

Nesse contexto, importa reconhecer a confissão dos fatos pelo corréu CARLOS 

BEZERRA, bem como a relevância das declarações e documentos apresentados pelos  

colaboradores JOHN O´DONNELL e ROSEMERE FREITAS, a despeito dos pontos de 

inconsistência apontados pela acusação. 

A corré CLÁUDIA BEZERRA declarou em Juízo que somente soube do 

esquema de seu marido quando ele foi preso, mas que nunca participou dos ajustes com 

JOHN O´DONNELL. Disse que abriu a CSMB INFORMÁTICA em 2003 para fins de 

trabalho e que a empresa esteve em funcionamento até 2006, mas sempre em atividade 

lícita e depois a empresa ficou inativa. Afirmou que CARLOS BEZERRA lhe pediu 

para ativar a empresa em 2011 porque precisava para uma prestação de serviços para o 

SERGIO (CABRAL), de quem ele era assessor de muitos anos, que achava que os 

negócios de seu marido e JOHN O'DONNELL se tratavam de acertos financeiros na 

empresa CFM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA.  

Disse ainda que era CARLOS BEZERRA fazia seus próprios ajustes de imposto 

de renda e da empresa (1:00 - 9:00).  Ao órgão de acusação declarou que não achava 

algo estranho entregar os envelopes com dinheiro, que nunca abriu os envelopes e que 

entregava os envelopes porque trabalhava próximo ao BRASAS da Graça Aranha e por 
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isso seu marido lhe pedia para levar os envelopes. Afirmou que foi CARLOS 

BEZERRA que lhe disse que era dinheiro, que não via problema em fazer esse favor 

para seu marido e primo.  

As declarações da corré CLAUDIA BEZERRA se afiguram plenamente 

plausíveis e coerentes com as provas testemunhais produzidas em audiência.  

O colaborador JOHN O´DONNELL foi claro ao declarar a este Juízo que 

CLAUDIA BEZERRA não participava dos ajustes, que não estava protegendo nem 

acusando ninguém injustamente, que estava com a consciência tranquila quanto a isso 

(7:00 - 8:00).  

Merece destaque o fato de CLAUDIA BEZERRA ter constituído a empresa 

CSMB INFORMÁTICA em 2003 para fins profissionais e que essa empresa se manteve 

em funcionamento até 2006 para a prestação de serviços de informática pela própria ré à 

empresa SI INFORMÁTICA, da qual foi empregada celetista. Diferentemente do que 

alega a acusação, esse fato leva a crer que CARLOS BEZERRA realmente utilizou a 

empresa que mantinha com sua esposa para prática de delitos por sua própria conta e 

risco.  

Além disso, a acusação de que a partir de 2011, mas principalmente a partir de 

2014, a família BEZERRA passou a ostentar alto padrão social (por exemplo, com 

viagens internacionais com hospedagens em hotéis de luxo, compra de veículos 

importados e consumo irrefletido de roupas de marca), não restou comprovada pela 

acusação, ao contrário, foi negada pelas testemunhas de defesa arroladas por CLAUDIA 

BEZERRA.  

Considero congruentes as declarações das testemunhas de SANDRA REGINA, 

TATIANA FERREIRA e CYNTHIA MORAES (informante) acerca da vida 

profissional, social e da situação financeira da corré anteriormente aos fatos delituosos 

objeto destes autos (audiência do dia 29/08/2017).  

É plenamente possível que a corré CLAUDIA BEZERRA, embora tenha 

reconhecido sua participação atos delituosos, entregando envelopes com dinheiro em 

espécie à secretária do Grupo Boston no escritório de JOHN O'DONNELL, acreditasse 
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tratar-se de pagamentos legítimos e decorrentes de participação nas empresas do Grupo 

Boston (CFM PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA de CARLOS BEZERRA 

e CLÁUDIA BEZERRA). 

A participação da corré CLÁUDIA BEZERRA no esquema de lavagem, 

entregando dinheiro em espécie à secretária do Grupo BOSTON, não configura dolo de 

branqueamento de capitais, posto que não restou comprovado ter ela ciência do 

esquema criminoso arquitetado e operacionalizado por CARLOS BEZERRA, JOHN 

O'DONNELL e JOHN O'DONNELL JUNIOR.  

Por tal razão, ausente o animus de praticar o delito de lavagem de dinheiro, é 

devida sua absolvição por ausência de elemento subjetivo (dolo).  

 

II.3  CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, a materialidade e a autoria restam amplamente comprovadas 

pelo conjunto probatório produzido nos autos, no que diz respeito às condutas dolosas 

dos acusados CARLOS BEZERRA e JOHN O'DONNELL, sendo suficiente para 

caracterizar os delitos perpetrados pelos acusados. 

Finda a instrução não foi formulada ou apresentada nenhuma tese defensiva 

capaz de afastar a justa causa, uma vez que a atividade probatória foi plenamente capaz 

de corroborar os elementos de convicção existentes. 

Por fim, não se verificam, no caso sob exame, excludentes de ilicitude (legítima 

defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, obediência 

hierárquica), ou a presença de qualquer dirimente a afastar o juízo de reprovação das 

condutas, tratando-se os acusados de pessoas cuja higidez física e mental lhes permitia 

ter plena consciência das condutas realizadas. 
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III.     DISPOSITIVO  

 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos da 

fundamentação acima, para: 

1. ABSOLVER a acusada CLAUDIA DE MOURA SOARES BEZERRA, na 

forma do artigo 386, III do Código de Processo Penal, pela imputação de prática dos 

delitos descritos na denúncia; 

2. CONDENAR o acusado LUIZ CARLOS BEZERRA à pena total de 4 

(quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um 

terço) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 1º § 4º, Lei nº 

9.613/1998, na forma descrita abaixo.  

Pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (artigo 1º, § 4º, Lei nº 

9.613/1998) consistentes em atos de dissimulação dos valores, indevidamente 

arregimentados por meio do crime antecedentes descritos na fundamentação, 

especificados nos Conjuntos de Fatos 1 e 2.  

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para os fatos 

criminosos indicados, que determina a aplicação da regra do concurso material de 

crimes (art. 69 do CP). 

A culpabilidade do condenado Carlos Bezerra é elevada, posto que foi um dos 

principais articuladores nos esquemas criminosos de lavagem de dinheiro público 

desviado e branqueado por meio de sua empresa, revelando dolo intenso no seu agir. 

Não há antecedentes criminais. A conduta social do condenado é altamente reprovável 

na medida em que envolveu familiares e amigos na prática de atos delituosos. Não há 

relatórios psicossociais que permitam valorar da personalidade do agente. Quanto aos 

motivos que levaram à prática criminosa, é preciso notar que o condenado, que ocupava 

cargo/função pública, tinha total conhecimento da natureza criminosa e da gravidade 

desses fatos objeto dos autos, bem como do modo como deveria branquear o dinheiro 
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ilícito amealhado. As circunstâncias em que se deram os atos de lavagem de capitais, 

que além de envolverem circulação de dinheiro maneira clandestina, elaboração de 

documentos fraudulentos, fraudando declarações e recolhimento de tributos por serviços 

inexistentes, atuando em harmonia de desígnios com John O´Donnell para conferir 

credibilidade às operações fraudulentas, são perturbadoras e revelam desprezo pelas 

instituições públicas. Negativas são as consequências dos crimes pelos quais Carlos 

Bezerra é condenado, pois, além do prejuízo monetário causado aos cofres do Estado do 

Rio de Janeiro e da União, aproximadamente R$ 1.195.300,00, de origem ilícita foram 

irregularmente inseridos no sistema monetário brasileiro por meio de empresa de sua 

titularidade. Finalmente, o comportamento dos lesados, União e Estado do Rio de 

Janeiro, não interferem nesta dosimetria. Assim, considerando a ocorrência de tantas 

circunstâncias judiciais, todas extremamente negativas ao condenado, fixo para cada um 

dos crimes descritos nos Conjuntos de Fatos 1 e 2, que perfazem 115 atos de lavagem 

de dinheiro, a pena-base severamente majorada, em 4 (quatro) anos de reclusão e 120 

(cento e vinte) dias-multa. 

Na segunda fase do cálculo da pena, faço incidir a circunstancia atenuante 

prevista no artigo 65, III, d do Código Penal e, considerando a clareza e a 

espontaneidade do depoimento prestado em seu interrogatório, aplico a redução de 1 

(um) ano na pena-base, alcançando assim a pena intermediária de 3 (três) anos de 

reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, para cada um dos crimes acima apontados. 

Causas de aumento e diminuição: 

Diante da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, § 4º da 

Lei nº 9.613/1998 (cometidos por intermédio de organização criminosa), aumento em 

1/3 a pena intermediária (acréscimo de 1 ano). Na sequência, faço incidir a causa 

especial de redução de pena de que trata o §5º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, no 

patamar de 2/3 (redução de 2 anos), uma vez que os esclarecimentos feitos por Carlos 

Bezerra em seu interrogatório, mais do que simples confissão, têm permitido o 

aprofundamento de várias investigações atualmente em curso neste juízo, além de servir 

como prova de corroboração também nestes autos. Tendo em vista que o apenado, 

mediante mais de uma ação, praticou crimes da mesma espécie, com base nos ditames 

JFRJ
Fls 813

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 77368086-116-0-777-39-225654 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



                        
 

 

 

38 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

do artigo 71 do Código Penal, devem os subsequentes ser havidos como continuação do 

primeiro. Assim, em razão do número de infrações continuadas (115 vezes), é de rigor 

aumento de 2/3 (acréscimo de 2 anos) de uma só das penas. 

Concluo por infligir ao condenado Carlos Bezerra a pena definitiva de 4 

(quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/3 (um 

terço) do salário mínimo vigente à época do último delito considerando a situação 

econômica do réu.Regime de cumprimento da pena: 

Diante do disposto no parágrafo 2º, alínea “c” e parágrafo 3º, ambos do artigo 33 

do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. 

3. CONDENAR o acusado JOHN O´DONNELL à pena privativa de liberdade 

de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial fechado, substituída por pena de prestação 

de serviços à comunidade consistente na administração de um programa de 200 

(duzentas) bolsas integrais de 2 (dois) semestres letivos completos de aulas de inglês 

nas franquias do curso BRASAS, nos termos do acordo de colaboração firmado com 

o Ministério Público Federal.  

CONDENO, ainda, JOHN O´DONNELL a pagamento de multa 

compensatória cível no valor de R$ 500.000,00, multa do artigo 58 do Código Penal no 

valor de R$ 750.000,00, e assim o faço incidir os termos do acordo de colaboração 

Premiada firmado com o Ministério Público Federal e que foi homologado por este 

Juízo nos autos n
os

 0502452-58.2017.4.02.5101.  

Por fim, para os réus condenados pela prática do crime de lavagem de capitais, 

como efeito secundário da condenação, DECRETO a interdição do exercício de cargo 

ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de 

administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei n
o
 

9.613/98, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada, consoante 

determina o artigo 7º, II da mesma lei. Para os réus condenados pela prática do crime 

previsto no artigo 2º da Lei n
o
 12.850/2013, DECRETO a interdição do exercício de 

cargo ou função pública pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da 

pena, consoante determina o artigo 2º , § 6º, da Lei n
o
 12.850/2013. 
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Confirmada esta sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, ou no 

caso de não haver recurso, certifique-se e expeçam-se mandados de prisão e Guias de 

Recolhimento, adotando-se as providências previstas em provimento específico do E. 

TRF desta 2ª Região. Assim determino por considerar não apenas o entendimento 

firmado pelo egrégio STF nos autos das ADC 43 e ADC 44, mas principalmente a 

inexistência, em nosso ordenamento jurídico, de recurso com efeito suspensivo contra 

eventual acórdão de Tribunal de Apelação que confirme esta sentença. Mais importante 

que isso, no entanto, é a observância de direitos que são próprios de toda a humanidade, 

consagrados internacionalmente na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 

(artigo 22 do Pacto de São José da Costa Rica), quais sejam o de livre circulação e 

residência, que seriam indistintamente negados aos demais cidadãos a pretexto de 

atender aos reclames de indivíduos condenados criminalmente por várias autoridades 

judiciárias, com os quais todos aqueles haveriam de conviver. 

Certificado o trânsito em julgado, condeno os sentenciados ao pagamento das 

custas. A pena pecuniária será recolhida no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em 

julgado da sentença.  

Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 

Ciência ao Ministério Público Federal. 

P.R.I. 

Rio de Janeiro/RJ, 31 de outubro de 2017. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 
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