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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

que  ao  final  subscrevem1,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  em

especial a disposta no art.  129, I, da Constituição Federal, vem oferecer  DENÚNCIA em

desfavor de:

1 –  SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA  (SÉRGIO CÔRTES),
CPF 81716176700, RG: 063704845 – IFP/RJ, TÍTULO DE ELEITOR:
2153470353 Zona: 135 Seção: 04, brasileiro, médico, casado, nascido
em 15/08/1965, filho de Sergio Nelson Cortes Da Silveira e Lucia Maria
Oliveira Cortes Da Silveira, residente na Avenida Borges de Medeiros,
2475 – Apto, 1103 – Lagoa – Rio de Janeiro, endereço comercial na Rua
voluntário  da  Pátria  138,  atualmente  custodiado  no  Complexo
Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de  prisão
preventiva;

2 – SÉRGIO EDUARDO VIANNA JUNIOR (SÉRGIO VIANNA JR),
CPF  006.624.227-40,  RG  86819075  /  DETRAN  /  RJ, nascido  em
27/09/1971, brasileiro, casado, administrador,  filho de Sergio Eduardo
Vianna e Vera Lucia Fernandes Vianna, residente na Avenida Ataulfo de

1 Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº
1095 de 9 de dezembro de 2016.
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Paiva, nº 27, Apto 503, Leblon, Rio de Janeiro/RJ; e,

3 – MIGUEL ISKIN, CPF nº 269.294.147-00, nascido em 07/02/1951,
residente e domiciliado na Rua Euclides de Figueiredo, nº 222, Jardim
Botânico,  Rio  de  Janeiro/RJ, atualmente  custodiado  no  Complexo
Penitenciário  de  Gericinó  (Bangu),  em  cumprimento  de  prisão
preventiva, pela prática do crime a seguir descrito:

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A presente denúncia apresenta o resultado de mais uma parcela significativa

do aprofundamento da investigação levada a  cabo pelo Ministério Público Federal e pela

Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, cujo desfecho foi consumado na denominada

Operação Fatura Exposta, desdobramento, a seu turno, das Operações Calicute e Eficiência,

cujo  escopo  foi  aprofundar  o  desbaratamento  da  organização  criminosa  responsável  pela

prática dos crimes de corrupção e lavagem de capitais envolvendo contratos para realização

de obras públicas pelo Estado do Rio de Janeiro.

Após exaustiva investigação que contou com medidas cautelares de quebra

de  sigilo  bancário,  fiscal,  telefônico  e  telemático,  as  Operações  Calicute  e  Eficiência

conseguiram  demonstrar  como  a  organização  criminosa  comandada  pelo  ex-governador

SÉRGIO CABRAL atuou para praticar atos de corrupção e lavagem que desviaram mais de

USD 100.000.000,00  (cem milhões  de  dólares)  dos  cofres  públicos,  mediante  engenhoso

processo de envio de recursos oriundos de propina para o exterior.

Restou claro das denúncias já apresentadas a esse Juízo que, ao tomar posse

como chefe do executivo estadual do Rio de Janeiro,  em 01/01/2007, SÉRGIO CABRAL

instituiu percentual de propina de 5% de todos os contratos administrativos celebrados com o

Estado2. A organização criminosa, que atuou desviando verbas públicas de origem federal e

estadual, as remetendo em parte para o exterior, vem sendo desarticulada progressivamente, já

tendo sido identificados vários de seus núcleos e operadores financeiros, bem como a forma

como lavavam os proveitos do crime.
2 Aqui não computada a famigerada “taxa de oxigênio” instituída pelo Subsecretário de Obras  HUDSON

BRAGA com o aval de SÉRGIO CABRAL.
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A partir de colaborações firmadas com integrantes que ocupavam funções

estratégicas  nos  núcleos  administrativo  e  financeiro  da  ORCRIM  –  e  que,  portanto,

apresentam substanciosos dados de corroboração – tem-se revelado que SÉRGIO CABRAL

instituiu uma verdadeira política de governo baseada no recebimento de vantagens indevidas

nos contratos mais rentáveis do governo do Estado, não poupando sequer a SECRETARIA

DE SAÚDE E DEFESA CIVIL,  pasta  para  a  qual,  não por  acaso,  escolheu como titular

SÉRGIO CÔRTES.

Com efeito,  em sede de acordo de  colaboração premiada,  o  colaborador

CESAR ROMERO detalhou ao Ministério Público Federal uma série de ilícitos praticados no

bojo do INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (INTO) e na

SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Os ilícitos tiveram início em 2002, quando SÉRGIO CÔRTES assumiu a

Direção-Geral do INTO e nomeou o ora colaborador CESAR ROMERO chefe da Assessoria

Jurídica do instituto, cargo que ocupou de abril de 2002 até 2006. Sob orientação de SÉRGIO

CÔRTES,  CESAR  ROMERO  passou  a  estabelecer  critérios  técnicos  que  configuravam

cláusulas  restritivas  de  competitividade  nas  licitações  para  compras  do  instituto,  com  a

finalidade  de  privilegiar  as  empresas  dos  empresários  MIGUEL ISKIN  e  GUSTAVO

ESTELLITA.

Em um segundo momento, quando outras empresas nacionais passaram a

também preencher os critérios técnicos das licitações e ameaçaram a hegemonia das empresas

de  MIGUEL ISKIN, CESAR ROMERO e  SÉRGIO CÔRTES passaram a lançar “pregão

internacional” para a compra de equipamentos. A publicidade do certame era limitada e as

empresas  estrangeiras  que  participavam da  licitação  eram trazidas  ao  Brasil  pelo  próprio

MIGUEL ISKIN e organizavam-se entre si para frustrar o caráter competitivo do certame.

CESAR  ROMERO  esclareceu  que,  além  das  especificações  técnicas

restritivas, as pesquisas de preços na fase interna da licitação eram baseadas em orçamentos
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fornecidos  por  ordem  de  MIGUEL  ISKIN,  tendo  como  parâmetro  os  valores  dos

equipamentos importados com toda a carga tributária incidente nas operações. Em seguida, na

fase  externa  do  procedimento  licitatório,  as  propostas  eram apresentadas  pelas  empresas

cartelizadas  e  coordenadas  por  MIGUEL  ISKIN dentro  daquela  margem  de  preço

correspondente ao produto estrangeiro importado com incidência de carga tributária, muito

embora algumas propostas fizessem menção expressa à ausência de tributos na formação do

preço. Em outras palavras, o sobrepreço referente à carga tributária já estava incluído nas

propostas apresentadas, ainda que as empresas alegassem a ausência de tributos.

Na etapa do julgamento, apesar de o art. 42, § 4°, da Lei 8. 666/933, prever

que  “as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames

consequentes  dos  mesmos  tributos  que  oneram  exclusivamente  os  licitantes  brasileiros

quanto  à  operação  final  de  venda”,  tal  procedimento  era  deliberadamente  omitido  pelo

colaborador CESAR ROMERO, a fim de garantir  que a empresa previamente ajustada se

sagrasse vencedora, ainda que houvesse concorrente nacional com preço competitivo.

Homologado o resultado final, o pagamento era feito no exterior, mediante

abertura de carta de crédito, tendo como beneficiária empresa vinculada a MIGUEL ISKIN,

que fazia o papel de intermediária entre o fabricante e a empresa vencedora da licitação no

Brasil.  A operação de importação era, então, promovida pelo INTO, entidade pública com

imunidade  tributária,  conforme  previsto  no  edital.  Dessa  forma,  os  valores  de  impostos

veladamente  embutidos  nas  propostas  apresentadas  pelas  empresas  vencedoras,  mas  não

recolhidos ao erário, eram repassados a MIGUEL ISKIN e posteriormente divididos também

com SÉRGIO CÔRTES e o próprio colaborador.

A partir  de 2007, quando SÉRGIO CABRAL assume o GOVERNO DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO e nomeia SÉRGIO CÔRTES como Secretário de Saúde e

o colaborador CESAR ROMERO como Subsecretário Executivo, o esquema de corrupção,

cartel  e  fraude  a  licitações  transfere-se,  em moldes  similares,  para  a  SECRETARIA DE
3 Artigo 42,  § 4°,  da Lei  8.  666/93: Para fins de julgamento da licitação, as propostas

apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos
mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação
final de venda.
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SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.

MIGUEL ISKIN,  sócio  com  GUSTAVO  ESTELLITA  das  empresas

OSCAR ISKIN E CIA LTDA. e SHERIFF SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, organizou cartel

de fornecedores de equipamento médicos no exterior para direcionar o vencedor dos certames

da SECRETARIA e beneficiar o esquema criminoso. Como já dito acima, muito embora a lei

obrigasse  que,  no  julgamento  da  licitação,  as  propostas  apresentadas  por  licitantes

estrangeiros  fossem  acrescidas  dos  tributos  que  oneram  os  licitantes  brasileiros,  tal

procedimento era deliberadamente omitido por CESAR ROMERO, garantindo a vitória das

empresas  controladas  por  MIGUEL ISKIN,  mesmo com o sobrepreço  referente  à  carga

tributária veladamente embutido na proposta vencedora. A importação dos equipamentos era,

então, promovida pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, o que garantia a imunidade

tributária na operação.

Os valores correspondentes aos tributos que não seriam pagos na operação

de importação eram divididos entre  SÉRGIO CÔRTES,  CESAR ROMERO e  MIGUEL

ISKIN, em esquema que seguia os mesmos moldes desenvolvidos no INTO. Os contratos

celebrados  pela  SECRETARIA  ESTADUAL  DE  SAÚDE,  porém,  contavam  com  o

pagamento de propina de 10% do valor faturado, divido em: “1% para o Colaborador, 2%

para SÉRGIO CÔRTES,  5% CABRAL, 1% para alguém do TCE e 1% para alimentar o

esquema”, sendo que os operadores financeiros do esquema de recebimento e distribuição da

propina internamente eram CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA, que recebiam os

valores pelo sócio das empresas OSCAR ISKIN e SHERIFF, GUSTAVO ESTELLITA.
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Os  fatos  até  aqui  narrados  serão  objeto  de  outras  denúncias  a  serem

oportunamente oferecidas perante esse Juízo. Importa observar que, após a deflagração das

Operações Calicute e Eficiência, os ora denunciados passaram a ter a cada dia mais certeza de

que as investigações chegariam aos esquemas criminosos no INSTITUTO NACIONAL DE

TRAUMATOLOGIA  E  ORTOPEDIA  (INTO)  e  na  SECRETARIA  DE  SAÚDE  DO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, este  último ramificação da  ORCRIM

liderada por SÉRGIO CABRAL.

Assim  é  que  SÉRGIO  CÔRTES,  em  comunhão  de  desígnios  com

MIGUEL ISKIN e  valendo-se  da  intermediação  de  SÉRGIO VIANNA JR,  passou  a

diligenciar no sentido de influenciar na disposição e conteúdo da colaboração negociada por

CESAR ROMERO com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com a finalidade de omitir

fatos, concertar versões e, assim, frustrar a investigação em curso.
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2. RESUMO D  A IMPUTAÇ  ÃO TÍPICA

Ao menos entre 07 de março e 11 de abril de 20174,  SÉRGIO CÔRTES,

SÉRGIO VIANNA JR e  MIGUEL ISKIN em conluio e unidade de desígnios, de modo

consciente e voluntário, constrangeram o colaborador CÉSAR ROMERO com a finalidade de

exercer influência nos termos de sua colaboração premiada, então em fase de negociação com

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e concertaram entre si versões sobre fatos ilícitos a

serem oportunamente apresentadas aos órgãos de investigação, de forma a criar embaraços à

investigação de infração penal que envolvia organização criminosa pela prática dos crimes de

corrupção e lavagem de dinheiro em contratos celebrados pelo Governo do Estado do Rio de

Janeiro (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013).

2.1. Do tipo penal de obstrução de justiça

O art.  2º, §1º, da Lei 12.850/2013 inovou no ordenamento jurídico-penal

brasileiro ao trazer pela primeira vez a previsão de um tipo penal específico de uma figura

jurídica mais ampla e já conhecida no direito estrangeiro: a “obstrução de justiça”. Atento à

necessidade  de  preservar  a  higidez  das  investigações  e,  especialmente,  dos  riscos  e

dificuldades daquelas que lidam com a macrocriminalidade organizada, o legislador pátrio

tipificou o crime de obstrução de justiça restrito às condutas que visem impedir ou embaraçar

investigação de infração penal que envolva a atuação de organização criminosa, conforme

conceituada naquela mesma Lei 12.850/2013.

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização
criminosa. (…)”

O tipo penal em comento tutela a Administração da Justiça. Em relação à
4 Data da deflagração da Operação Fatura Exposta
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conduta  de  impedir,  deve  ser  entendido  “que  a  consumação  se  dá  com  a  obstrução  da

investigação (ou  curso do processo)”,  e  que na modalidade  embaraçar fica  dispensado o

resultado naturalístico, “consumando-se o crime com qualquer ação ou inação indicativa de

empecilho”5, ponto que é reforçado pela previsão da elementar “de qualquer forma”.

3. DA NARRATIVA DOS FATOS

SÉRGIO  CÔRTES,  SERGIO VIANNA  JR e  MIGUEL  ISKIN

embaraçaram a investigação criminal de infração penal que envolve a organização criminosa

chefiada pelo então Governador SÉRGIO CABRAL, responsável pela prática dos crimes de

corrupção,  fraudes  em licitação,  cartel  e  lavagem de  capitais,  envolvendo  contratos  para

realização de obras públicas pelo Estado do Rio de Janeiro.

Com efeito, no bojo do aprofundamento da investigação levada a cabo pelo

Ministério  Público  Federal  e  pela  Polícia  Federal,  com o  apoio  da  Receita  Federal,  cujo

desfecho foi  consumado nas  denominadas  Operações  Calicute  e  Eficiência,  foi  negociado

com o  investigado  CESAR  ROMERO  acordo  de  colaboração  premiada,  firmado  no  dia

16/03/2017 e homologado no dia 20/03/2017.

Antes,  porém,  da  celebração  do  acordo,  durante  a  fase  precedente  de

negociações entre o MPF e o colaborador, que se iniciaram no dia  31/01/2017, quando foi

assinado  o  Termo  de  Confidencialidade,  SÉRGIO  CÔRTES e  MIGUEL  ISKIN já

demonstravam enorme preocupação de serem os alvos da colaboração de CESAR ROMERO,

parceiro dos mesmos na ORCRIM responsável por fraudes no INTO e na SECRETARIA DE

SAÚDE, esta última sob a liderança de SÉRGIO CABRAL.

Conforme se depreende do Relatório de extração de informações do Iphone

de MIGUEL ISKIN (Relatório nº 720/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ), elaborado pelo

setor  de perícias  da Polícia  Federal,  em mensagem de Whatsapp do dia  03/03/2017,  este

denunciado é avisado da “delação” de CESAR ROMERO, que “Cesar já teria feito a dele e

5 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado. 2ª Edição. Editora Jus Podium, 
2014. p. 20.
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ontem seria definido se aceita ou não”, com a advertência de que entre as colaborações “a

mais preocupante é a do Cesar”:

(destaques nossos)

Apenas  quatro  dias  após,  SÉRGIO  CÔRTES,  atuando  num  primeiro

momento com a intermediação de SÉRGIO VIANNA JR, buscou aproximar-se de CESAR

ROMERO para tentar influenciar os termos da colaboração negociada com o MPF e concertar

versões  dos  fatos  a  serem  apresentadas  aos  órgãos  responsáveis  pela  investigação  da

organização criminosa.

De  fato,  em  07/03/17,  dias  antes  da  efetiva  assinatura  do  acordo  de

colaboração, o Colaborador foi procurado em sua residência por  SÉRGIO VIANNA JR –

que,  sendo  primo  de  CESAR  ROMERO,  cunhado  de  SÉRGIO  CÔRTES  e parceiro

comercial  de  MIGUEL ISKIN,  foi  usado  como  um  intermediário  –  para  saber  se  o
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colaborador estava negociando acordo com o MPF e se era possível uma aproximação com

SÉRGIO CÔRTES. Vejam-se suas declarações prestadas ao MPF:

“Que SÉRGIO VIANNA JÚNIOR chegou a residência do Colaborador
no dia  07/03/2017 sem assunto definido,  até  perguntar  sobre eventual
colaboração  premiada  entre  o  Colaborador  e  o  MPF;  Que  não  foi
antecipada  quaisquer  informações  sobre  tratativas  de  colaboração  por
estar  em  sigilo;  Que  o  Colaborador  informou  a  SÉRGIO  VIANNA
JÚNIOR  que  não  havia  problema  em  conversas  com  SÉRGIO
CÔRTES;”

No dia seguinte, em 08/03/2017, após contato telefônico, o Colaborador foi

surpreendido  em seu  escritório  pelo  ex-secretário  de  Saúde  do  Rio  de  Janeiro  SÉRGIO

CÔRTES, que,  de forma ainda mais  ostensiva,  embaraçou as investigações  e  o  curso da

negociação da colaboração, quando pediu para que   CESAR ROMERO combinasse   com ele,

SÉRGIO CÔRTES,   temas a serem incluídos em possível acordo:

“Que  SÉRGIO  CÔRTES,  após  entrar  em  contato  com  o
Colaborador  por  Whatsapp,  apareceu,  sem  ser  convidado  ao
escritório do Colaborador; Que SÉRGIO CÔRTES iniciou a conversa
com o Colaborador afirmando que o ex-advogado do Colaborador teria
entrado  em  contato  com  o  advogado  de  SÉRGIO  CORTES,  sem
especificar sobre o qual assunto; Que o Colaborador informou que esse
advogado  não  era  advogado  do  Colaborador  desde  o  ano  passado  e
achava estranho o procedimento ;  Que SÉRGIO CÔRTES afirma que
Marco Antonio  Cabral  ,  filho de SÉRGIO CABRAL teria  dito  que o
Colaborador estava delatando; Que também SÉRGIO CORTES estava
com  o  intuito  de  delatar  em  razão  de  saber  que  o  CARLOS
MIRANDA estaria "falando da saúde , de planilhas e tudo"; Que o
Colaborador não teve contato com Marco Antonio Cabral há  mais de um
ano e não falou sobre a colaboração em tratativas ; Que o Colaborador
perguntou se  SÉRGIO CORTES já  estaria  negociando  com o MPF a
colaboração; Que SÉRGIO CÔRTES informou que apenas seu advogado
teria ido ao MPF ; Que SÉRGIO CORTES conversando com o SÉRGIO
VIANNA JÚNIOR disse : "Junior,  o ideal é que pelo menos a gente
tenha alguma coisa parecida . Por que se ele falar de A, B, C, D e eu
falar de C, D, F e G, fodeu"; Que Sérgio Cortes propôs que se fizesse
uma  delação  conjunta  com  o  Colaborador  ; Que  nessa  ocasião
CÔRTES falou que deveriam delatar "a mesma coisa,  as mesmas
histórias,  as  mesmas  coisas.  Que  é  o  que  a  gente  vai  combinar,
entendeu? "; Que o Colaborador afirmou que tinha que falar a verdade
toda ;  Que SÉRGIO CORTES disse "ah, não vamos dizer o que a
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gente recebeu. Se não fodeu"; Que o Colaborador em seguida disse a
ele  que  achava  que  deveriam  falar  tudo  e  CORTES  respondeu
questionando "como é que eu vou falar da Maquet? Como é que eu vou
falar de não sei o que? César a gente não sabe. Como é que prova? ";
Que  o  Colaborador  insistiu  que  haveria  crimes  de  evasão  entre
outros pra ser delatados exemplificando com a hipótese da compra
através de pregão internacional ; Que CORTES indagou se ele iria
falar sobre isso e o Colaborador argumentou que achava que o MP
iria descobrir tais  temas mais cedo ou mais tarde; Que CÔRTES,
então, afirmou : "não vão. Como, César? César, como eles vão saber
quais são os processos que ele [MIGUEL ISKIN] participou, se ele
não está. Eu acho que devemos pegar os processos em que os caras
participaram"; Que a conversa prosseguiu com mais algumas falas; Que
a gravação logo após foi  interrompida,  pois  recebeu uma ligação e  o
aparelho  celular  parou  de  gravar  a  conversa  ;  Que,  durante  toda  a
conversa,  SÉRGIO  CORTES  tentava  convencer  o  Colaborador a
fazer uma colaboração nos termos dele ;  Que CORTES informou
ainda ao colaborador que iria  delatar apenas  três  temas  :  1)  Um
contrato da Secretaria de Governo com a OI/Telefônica , feito para
beneficiar o filho do Lula;  2)  Entregaria um contrato de logística
envolvendo o ARTHUR CÉSAR DE MENEZES SOARES no âmbito
da  Secretaria  de  Saúde  e  3)  as  UPAS  ,  contrato  firmado  entre
Secretaria  de  Saúde  com  RONALD  DE  CARVALHO,  ARTHUR
CÉSAR e  MIGUEL ISKIN; Que,  na  conversa  ,  SÉRGIO CORTES
informa  que  tentou  convencer  MIGUEL  ISKIN  fazer  uma  delação
premiada porém este não teria aceitado ; Que, ao longo da conversa ,
restou  claro  ao  colaborador a  intenção  de  SÉRGIO CORTES de
combinar a delação para proteger MIGUEL ISKIN e as transações
decorrentes dos pregões internacionais ; Que também restou claro ao
Colaborador que SÉRGIO CORTES queria proteger o patrimônio
próprio ; Que há muito tempo SÉRGIO CORTES não entrava em
contato com o Colaborador ; Que a última vez que CÔRTES entrou
em contato com o Colaborador foi por meio de uma mensagem de
Whatsapp  no  dia  de  seu  aniversário  em  agosto  de  2016;  Que  o
Colaborador  não  esperava  que  SÉRGIO  CÔRTES  o  procurasse  para
tentar  articular  uma  colaboração  premiada  conjunta;  Que,  ainda,
CORTES condicionou que eventual acordo fosse feito por seu advogado;
Que o Colaborador  afirmou que achava que o advogado de CÔRTES
estaria o orientado mal pois deveria narrar tudo o que sabia dos ilícitos
cometidos;  Que,  ao  fim  da  conversa,  CORTES  saiu  afirmando  que
qualquer coisa entraria em contato...”

(grifos nossos)

No  dia  13/03/2017,  o  colaborador  foi  procurado  em  seu  escritório  por

SÉRGIO VIANNA JR,  a  mando  de  MIGUEL ISKIN, para  novamente  saber  sobre  a
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existência de negociação de acordo de colaboração, chegando a ponto de se oferecer para “o

negócio de grana. De repente, sei  lá, vamos pagar seu advogado, alguma coisa assim”,

com  o  nítido  propósito  de  demovê-lo  a  colaborar  com  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL:

“Que,  após  a  conversa  com SÉRGIO CORTES ,  no dia  13.03.2017 ,
SÉRGIO VIANNA JÚNIOR procurou o Colaborador para saber se esse
tinha  resolvido  alguma coisa;  Que SÉRGIO VIANNA informou ao
Colaborador que tinha conversado com MIGUEL ISKIN, tendo dito
"que o que eu cheguei  a  conversar lá  foi  o  negócio de grana.  De
repente, sei lá, vamos pagar seu advogado, alguma coisa assim"; Que
o Colaborador não aceitou a proposta, refutando a ajuda oferecida por
SÉRGIO VIANNA ; Que questionado se estava a mando de SÉRGIO
CORTES, SÉRGIO VIANNA JÚNIOR negou, dizendo que queria saber
a posição do Colaborador para pode falar com os envolvidos ;  Que o
Colaborador acha que o SÉRGIO VIANNA JÚNIOR está trabalhando
com o MIGUEL ISKIN, realizando importações da China; Que esse foi o
último contato com SÉRGIO VIANNA JÚNIOR ou SÉRGIO CORTES;
Que  o  Colaborador  se  recorda  que  SÉRGIO VIANNA JÚNIOR teria
falado na primeira conversa que SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL ISKIN
estariam preparados para serem presos e que já teriam retirando obras de
artes  e outros  objetos de suas residências prevendo eventual operação
policial;  Que SÉRGIO CÔRTES também teria uma cirurgia de coluna
pré-agendada  para  que,  caso  eventualmente  fosse  preso,  requeresse
liberdade.”

O  embaraço  foi  gravado  pelo  Colaborador  CESAR  ROMERO, que

apresentou a gravação ao MPF. A seguir a degravação de parte do diálogo com  SÉRGIO

CÔRTES gravado pelo interlocutor, em face de quem houve a investida espúria:

SÉRGIO CÔRTES: Essas duas semanas aí, o próprio Marco Antônio
[FILHO DE SÉRGIO CABRAL]: “César tá delatando… você tá sabendo
disso,  né?”.  Eu  falei:  “Tô,  tá  todo  mundo  já  falou…  Cesar  tá
delatando…”.

CÉSAR ROMERO: Eu não tô delatando…

SÉRGIO CÔRTES: Não, tô te falando, César tá delatando, não sei o
que, parara… tá bom… vou fazer o que… eu já tinha decidido fazer, né?
Fiz essa decisão quando soube da história do Carlos. Agora, não tem
jeito. Vou fazer. E você já estava fazendo…
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CÉSAR ROMERO: Mas eu não tô fazendo delação…

SÉRGIO  CÔRTES:  Peraí,  César…  você  já  estava  fazendo,  aí  foi
quando eu falei pro Júnior [SERGIO EDUARDO VIANNA JUNIOR –
CUNHADO DE SERGIO CORTES E PRIMO DE CÉSAR ROMERO]:
“Júnior,  o  ideal  é  que  pelo  menos  a  gente  tenha  alguma  coisa
parecida… porque se ele falar de A, B, C, D e eu falar de C, D, F, G,
fudeu, porque A e B eu não falei e F e G ele não falou”…

CÉSAR ROMERO:  Olha só… eu fiz  uma delação premiada… dessa
menina…

SÉRGIO CÔRTES: Você já me contou essa história, eu lembro disso…

CÉSAR  ROMERO:  Dessa  menina.  Agora  ela  foi  chamada  de  novo
nessa Força Tarefa do Rio de Janeiro pra prestar mais uns depoimentos
sobre aquele Vinícius Claret que é um dos doleiros… eu acompanhei ela
nesse  depoimento,  de  forma que  o  que  eu  tenho  visto,  não  é  minha
especialidade,  eu  conheço o cara de  Curitiba que é  o bam-bam-bam
disso e eu vou conversar com ele, até liguei pra ele… eu acho que uma
delação tem que jogar a merda toda no ventilador, porque se você ficar
selecionando como o Júnior me disse, que você ia…

SÉRGIO CÔRTES: Não, eu pretendo colocar mais coisas…

CÉSAR ROMERO: Quatro fatos. Oi… não sei o quê…

SÉRGIO CÔRTES: Ok, tudo bem, botar no INTO o Cláudio [CLÁUDIO
VIANNA – IRMÃO DE CESAR] vai te pagar…

CÉSAR  ROMERO:  Meu  filho,  não  tem  como…  você  acha  que  os
procuradores vão achar que você fez o que fez na Secretaria e não fez
nada no INTO… você não pode ser infantil, Sérgio…

SÉRGIO  CÔRTES:  Eu  sei  mas  o  INTO,  cara,  é  o  pós  secretaria,
porque  antes  da  secretaria,  eu  tinha  uma  coisa  muito  limitada  no
INTO…

CÉSAR ROMERO: Então tem que entregar essa coisa muito limitada,
que  que  era só uma mesada? Era só uma mesada.  Mas tem que ter
alguma coisa. Os cara querem uma história verossímil. Não adianta eu
contar  a  história  da  carochinha  pros  caras  que  os  caras  não
acreditam…

SÉRGIO CÔRTES: Sabia que só tem uma notícia boa nessa aí… notícia
boa porque eu acho, né? O Júnior me falou que o Cláudio falou: “porra
cês tinham que estar com mesmo advogado que não sei o que, parara,
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parara…” eu tinha entendido quando tive com ele que tava tentando
levar o Miguel [MIGUEL ISKIN]  para fazer a colaboração… Miguel
não quer fazer, disse que não vai fazer, ele se nega, não sei o que parara,
parara… não sei que lá...ele falou: “Não posso fazer pra você e pro
Miguel, não tem como, não sei o que” mas ele falou, que como nós dois
somos delatores, é pra nós dois fazermos juntos, ele disse…

CÉSAR ROMERO: Sinceramente, não sei se isso é factível ou não…

SÉRGIO CÔRTES: Não, ele já falou…

CÉSAR ROMERO: Quem falou?

SÉRGIO CÔRTES: O Mirza [FLÁVIO MIRZA]. Ele falou: “Eu posso
advogar  pra  vocês  dois  porque  vocês  não  vão  contar  histórias
díspares…  entendeu,  então…  vocês  vão  delatar  a  mesma  coisa,  as
mesmas histórias, as mesmas coisas, que é o que a gente vai combinar,
entendeu… de grana, não vamos dizer o que a gente recebeu… se não
fudeu… porque  é  o  que  a  gente  tem que  devolver… ele  até  falou:
[inaudível]

CÉSAR ROMERO: Vocês estão na fase de negociar benefícios, essas
coisas?

SÉRGIO CORTES: Que isso, cara… A primeira vez, a primeira reunião
foi hoje…. Eu não fui, foi ele com o procurador… e eu falei que pode
dizer pra ele que eu tive contato com o César..

CÉSAR ROMERO: Dizer pra quem?

SÉRGIO CORTES: Pro procurador… “acho besteira você não ir”…

CÉSAR ROMERO: Qual o nome?

SÉRGIO CÔRTES: Leonardo [LEONARDO FREITAS], o chefe, que foi
orientado, orientando dele no doutorado…

CÉSAR ROMERO: Eu acho que tem que falar tudo… tudo… porque,
pelo seguinte…

SÉRGIO CORTES: Como é que eu vou falar de não sei que… César, a
gente não sabe…como é que prova? Isso não é prova.

CÉSAR ROMERO: Tá,  aí tem crime, crime da evasão… você, eu, …
mas quem se fode sou eu porque eu era o gestor, né… em tese, eu que
era o operador… foi feita uma licitação, a empresa pra participar da
licitação… empresa nacional vinha e botava 1 milhão e 100…
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SÉRGIO CORTES: Aham

CÉSAR  ROMERO:  Aí  a  empresa  internacional  vinha  e  cotava  1
milhão porque ela tinha que pegar o preço dela que custava 500 e
agregar aos impostos… pra participar da licitação… ela ganhou com
preço  de…  1  milhão…  tá….quem  importou  foi  a  Secretaria  de
Estado…

SÉRGIO CÔRTES: Aham

CÉSAR ROMERO: E a secretaria de Estado tinha que pagar a ela sem
os impostos e pagou com os impostos… ou pagava ela com os impostos
e  ela  trazia  os  equipamentos,  na  entrada  do  equipamento  no  país,
recolhia os impostos… aqui tem crime fiscal… eu vou dizer que eu não
sabia… que eu via, que passava…

SÉRGIO CÔRTES: Não, não. Você vai dizer, você vai falar sobre isso?

CÉSAR ROMERO:  Não.  Mas  você  não acha  que  os  caras  não vão
perguntar?

SÉRGIO CÔRTES: Não vão. Como, César?! César, me explica como é
que eles vão saber quais são os processos que o Miguel participou se
ele não tava… acho que a gente tinha que pegar os processos sobre os
caras que “participou”…

CÉSAR ROMERO: Ele nunca participou na secretaria…

SÉRGIO  CÔRTES:  Então.  Por  isso  que  tô  entregando  o  Miguel
[MIGUEL ISKIN] na UPA, não sei o que, parara parara… mas como é
que foi feito?… foi feito assim, assim, assado.

Além da gravação apresentada ao MPF, como prova dos fatos alegados, o

Colaborador  CESAR  ROMERO  entregou  imagens  do  circuito  interno  de  vídeo  de  seu

escritório de advocacia que comprovam que SÉRGIO CÔRTES esteve, de fato, no local para

embaraçar o acordo de colaboração que estava sendo entabulado com o MPF:
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Chegada – Hall do elevador Chegada – Recepção

Chegada – Sala César Saída – Sala César

Saída – Recepção Saída – Elevador

A tentativa  de  embaraço  às  investigações  e  à  celebração  do  acordo  é

evidente quando levamos em conta que SÉRGIO CÔRTES não entrava em contato com o

Colaborador há meses: “Que há muito tempo SÉRGIO CORTES não entrava em contato com

o Colaborador; Que a última vez que CÔRTES entrou em contato com o Colaborador foi por

meio de uma mensagem de Whatsapp no dia de seu aniversário em agosto de 2016; Que o
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Colaborador não esperava que SÉRGIO CÔRTES o procurasse para tentar articular uma

colaboração premiada conjunta”.

Ainda, conforme narrado acima, e comprovado pelas conversas gravadas,

SÉRGIO  CÔRTES  e MIGUEL  ISKIN  se  valeram  de  interposta  pessoa  (SÉRGIO

VIANNA JR.)  para  procurar  o  Colaborador  na  tentativa  de  embaraçar  as  investigações,

chegando até mesmo a oferecer dinheiro para pagamento de advogados, conforme teria sido

previamente  acertado  com  MIGUEL  ISKIN:  “Que  SÉRGIO  VIANNA  informou  ao

Colaborador que tinha conversado com MIGUEL ISKIN, tendo dito 'que o que eu cheguei

a conversar  lá  foi  o negócio de grana. De repente,  sei  lá,  vamos pagar seu advogado,

alguma coisa assim'”.

De  fato,  há  referência  a  possível  diálogo  entre  SÉRGIO  CÔRTES e

MIGUEL ISKIN em 01/04/2017, conforme anotação revelada no citado relatório de extração

de  informações  do  celular  deste  último  (Relatório  nº  720/2017-

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ), apreendido após mandado de busca e apreensão. A anotação

demonstra as tratativas entre os dois para influenciar os termos de colaboração de CESAR

ROMERO que tiveram início ao menos 4 semanas antes. 

Ao  que  se  infere  da  nota  abaixo,  a  mensagem  mandada  por  SÉRGIO

CÔRTES e  a  resposta  de  MIGUEL ISKIN demonstram o  concerto  de  versões  a  serem

apresentadas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, bem como a preocupação em relatar os

mesmos fatos criminosos e omitir outros, mantendo em operação parte do esquema criminoso:

(destaques nossos)
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Destaque para a seguinte passagem de SÉRGIO CÔRTES para MIGUEL

ISKIN:  “Meu chapa,  você pode tentar negociar uma coisa ligada à campanha.  Pode

salvar seu negócio. Podemos passar pouco tempo na cadeia...  Mas nossas putarias tem

que continuar”.

Da análise  dos  diálogos  entre  os  denunciados  entre  si  e  o  Colaborador,

percebe-se claramente em que medida  SÉRGIO CÔRTES e  MIGUEL ISKIN pretendiam

embaraçar as investigações.

SÉRGIO CÔRTES entendia inevitável que alguma colaboração houvesse,

mas sua disposição era escamotear das autoridades os mais graves fatos ilícitos praticados no

âmbito da ORCRIM, para tanto considerando necessário um controle sobre a colaboração de

CESAR ROMERO (“...falar de A, B, C, D e eu falar de C, D, F, G, fudeu, porque A e B eu

não  falei  e  F e  G  ele  não  falou”).  Sua  preocupação  era  não  sofrer  maiores  prejuízos

financeiros,  com a  devolução do patrimônio  que  angariou  na  sua  vida  criminosa  (“...  de

grana, não vamos dizer o que a gente recebeu… se não fudeu… porque é o que a gente tem

que devolver…”), daí por que não queria de forma alguma que viesse à tona o esquema de

propina com a apropriação de tributos nos contratos derivados dos pregões internacionais,

cuja renda era repassada por MIGUEL ISKIN no exterior (“... Não, não. Você vai dizer, você

vai falar sobre isso? … Como, César?! César, me explica como é que eles vão saber quais

são os processos que o Miguel participou ...”).

MIGUEL ISKIN,  por sua vez, preferia dissuadir  o Colaborador de falar

sobre ele, ainda que oferecendo, por intermédio de  SÉRGIO VIANNA JR, dinheiro para

pagar advogado criminal: “No momento em que a sua delação como a do cr [Cesar Romero]

estão emperradas, não vejo como a minha, q seria muito menos expressiva, caminhar. Ao

contrário, cada dia tenho mais certeza que o melhor a fazer seria negar tudo. Eu e você.”

Ouvido em sede policial,  SÉRGIO VIANNA JR admitiu que é amigo de

MIGUEL ISKIN e tem um negócio relacionado à importação da China com o mesmo, mas,



19/27

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

relegando a contundência das gravações da sua conversa com CESAR ROMERO, negou os

fatos  e  apresentou  versão  totalmente  inverossímil  para  ter  comparecido  ao  escritório  do

colaborador, chegando a dizer, quando questionado pela autoridade policial se esteve lá em

13.03/2017, “que acha que sim” (ele havia estado no escritório de ROMERO há menos de um

mês). Confira-se:

“QUE nunca questionou CESAR ROMERO sobre eventual colaboração
premiada  que  ele  estaria  fazendo;  QUE foi  CESAR ROMERO quem
disse  ao  DECLARANTE que  "estava  ferrado"  e  estava  pensando  em
fazer colaboração premiada; QUE nunca tratou com CESAR ROMERO
sobre convergência de colaborações dele e de SERGIO CORTES; QUE
questionado se esteve no escritório profissional de CESAR ROMERO
em 13/03/2017, respondeu que "acha que sim"; .QUE afirma que tinha
por costume, nas vezes em que estava no Centro do Rio, dar uma passada
no  escritório  de  CESAR  ROMERO;  QUE  não  foi  tratar  de  nada
específico em  13/03/2017,  nem atendia pedido de SERGIO CORTES;
QUE nessa visita de 13/03/2007 não tratou sobre colaboração premiada;
QUE não ofereceu a CESAR ROMERO o pagamento de advogados em
eventual  colaboração premiada; QUE  é  amigo de MIGUEL ISKIN há
muitos anos; QUE atualmente vem tentando desenvolve~ "um negócio"
com MIGUEL ISKIN relacionado à importação de produtos da China;
QUE esteve na China em novembro/2016 para verificar a viabilidade do
negócio”. 

A preocupação entre os denunciados em estancar as investigações ou pelos

menos  impedir  que  chegassem  com  força  às  suas  condutas  era  evidente,  chegando  a

combinarem conversas  pelo  aplicativo  CONFIDE (diálogo  em 27.03.2017),  que  permite

mensagens  confidenciais  criptografadas  entre  os  usuários6.  Confira-se  mensagem  de

Whatsapp obtida no já referido laudo de extração de informações:

6 CONFIDE é um aplicativo confidencial  de mensagens criptografadas,  que desaparecem e são protegidas
contra captura de tela.

Fonte:  https://itunes.apple.com/br/app/confide/id779883419?mt=8

https://itunes.apple.com/br/app/confide/id779883419?mt=8
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Aliás, a conduta de SÉRGIO CÔRTES dirigida para levantar informações

sigilosas junto a órgãos de persecução para tentar obstar ou atrapalhar investigações em face

de si é recorrente. Exemplo disso é o episódio narrado pelo Colaborador CESAR ROMERO,

do vazamento de uma busca e apreensão que haveria em sua residência em feito do Ministério

Público Estadual que investigava fraudes na SECRETARIA DE SAÚDE, quando obteve do

então  Secretário  de  Saúde,  na  véspera,  o  alerta  para  livrar-se  de  documentos

comprometedores.

Outro exemplo se obteve dos arquivos de fotos encontrados pelo Laudo de

extração de informações do Ipad aprendido com SÉRGIO CÔRTES, após ordem de busca

desse  Juízo,  onde  consta  imagem  de  folha  de  capa  de  procedimento  de  investigação

confidencial do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, para apurar suposta evolução

patrimonial incompatível por parte do mesmo enquanto ocupante do cargo de Secretário de

Saúde:

(destaques nossos)

A influência  de  SÉRGIO CÔRTES na  máquina  pública  de  persecução

penal,  para  o fim de  conhecer  investigações  contra  si  e  destruir  elementos  materiais  que

possam comprometê-lo, é tanta que, no próprio dia da deflagração da fase mais ostensiva da
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Operação  Fatura  Exposta,  em  11.04.2017,  o  denunciado  soube  antes  da  investida  das

autoridades e procurou se desfazer de provas, como se infere da informação inserta no Ofício

nº 4395/2017 – SR/PF/RJ, do Delegado Federal Antonio Carlos Beaubrun Junior (em anexo):

“Ainda, encaminho-vos cópia de trecho de material obtido através de análise
do material apreendido na residência de Sérgio Côrtes, ali, trata-se de análise
de  imagens  de  câmeras  de  sua  residência,  circuito  interno,  verificando-se
claramente que, por volta das 05:40 h, na data da deflagração, o mesmo recebe
telefonema  ou  mensagem  via  aplicativo  de  celular,  tendo  se  dirigido  ao
escritório,  momento  em  que  separa  de  forma  impetuosa  material  e  uma
mochila e o retira do local, estando ainda mesmo sem suas vestimentas, o que
demonstra a pressa na sua forma de proceder, podendo se inferir, que pode ter
havido subtração de dados, devido ao mesmo ter sido avisado da operação
policial.”

As  provas  apresentadas  pelo  Colaborador  e  reunidas  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL são irrefutáveis e demonstram a clara intenção de SÉRGIO CÔRTES

e  MIGUEL ISKIN, contando com ajuda de  SÉRGIO VIANNA JR, de combinar fatos a

serem revelados às autoridades, numa clara ação de embaraçar as investigações a respeito dos

crimes praticados pela organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL.

4. DOS LIMITES DA GARANTIA DE AMPLA DEFESA 

A conduta narrada no tópico anterior, alicerçada nos elementos que instruem

a presente inicial, amolda-se claramente ao tipo penal do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Nada obstante, poderia ser argumentado que a conduta imputada aos denunciados trata de

mero  concerto  de  versões  entre  os  investigados,  expressão  legítima  do  princípio

constitucional da ampla defesa, o que afastaria, de plano, a tipicidade de qualquer espécie

penal.

Faz-se  necessária  uma  breve  reflexão  sobre  os  institutos  jurídicos

envolvidos para revelar os equívocos dessa interpretação.

Não há dúvidas de que o Estado Democrático de Direito é refratário à ideia

de  direitos  e  garantias  fundamentais  de  valor  absoluto.  No  Brasil,  o  Supremo  Tribunal
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Federal, embora provocado em algumas poucas oportunidades, não se debruçou a fundo sobre

os limites da garantia constitucional de ampla defesa, em especial com relação ao concerto de

versões defensivas entre  os  corréus.  Ainda menos precisas  são as  balizas jurisprudenciais

disponíveis ao se considerar que a figura da obstrução de justiça é recente no ordenamento

jurídico e ainda não foi apreciada de forma reiterada e sob diversos ângulos pelas Cortes

Superiores.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  observar  que  manifestações  pessoais  do

investigado ou acusado, em especial seu interrogatório, possuem natureza dúplice no processo

penal: de um lado, é mais um meio de prova; de outro, é meio de defesa pessoal. Por ser

entendido  como  meio  de  defesa,  o  interrogatório  se  reveste  de  uma  série  de  garantias,

conferindo ao réu o direito de apresentar sua versão dos fatos imputados pela acusação, o

direito ao silêncio7 e o direito a não produzir  provas contra si  mesmo (“nemo tenetur se

detegere”).

Ora, se para o investigado ou réu o interrogatório é meio de prova e meio de

autodefesa, para um co-investigado ou corréu as declarações do primeiro são simplesmente

meio de prova, não incidindo as garantias decorrentes do nemo tenetur. Assim, a pretensão de

influência de um corréu na autodefesa de outro é ilegítima e não abarcada pela ampla defesa,

assim como as tentativas  de alterar  qualquer outro meio de prova,  como, por  exemplo,  a

falsificação de documentos ou a coação de testemunhas.

Em suma,  não  é  a  ampla  defesa  um direito  absoluto:  o  réu  que  imputa

falsamente a prática do crime a terceiros pode, em tese, praticar o crime do art. 339 do Código

Penal; a defesa que junta aos autos documento que sabe ser falso pratica o crime do 304 do

Código Penal; o réu que coage testemunha pratica o crime do art. 344 do Código Penal8.

7 O que não se confunde com um suposto direito à mentira,  como ensina EUGÊNIO PACELLI:  “Não é
porque se reconhece o direito à defesa que se permitiria que o acusado, por exemplo, atribuísse falsamente
a prática do crime a terceiros, com o fim de se ver livre da acusação”(Curso de Processo Penal. 17ª Edição.
São Paulo: Atlas, 2013. p.383)

8 Em linha próxima, há precedente no sentido de que também comete o crime de falso testemunho o advogado
que orienta a testemunha a mentir: “(...) 2. A denúncia narra que o apelado, na condição de advogado, em
ação trabalhista, orientou e instruiu a testemunha a fazer afirmações inverídicas no curso da instrução,
persuadindo  a  testemunha  a  concretizar  o  crime  de  falso  testemunho.  3.  Materialidade  e  Autoria
comprovadas.”  (APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000740-14.2006.4.03.6115/SP.  TRF-3ª  Região.  1ª  Turma
Especializada.  Relator  para Acórdão:  Desembargador Federal  Hélio Nogueira.  Publicado em 11/03/2015
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Nessa mesma linha, o concerto de versões entre os investigados extrapola os

limites legítimos da ampla defesa e a conduta dos agentes, e se relacionada a investigação de

infração penal que envolva pertinência a organização criminosa, ficaria enquadrada, em tese,

no tipo penal do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

Embora tais considerações já fossem suficientes para afastar do abrigo da

ampla defesa as condutas imputadas aos denunciados, as peculiaridades da hipótese dos autos

deixam ainda  mais  claro  o  embaraço  às  investigações.  Isso  porque  SÉRGIO CÔRTES,

SÉRGIO VIANNA JR e MIGUEL ISKIN tentaram concertar versões a serem apresentadas

em  sede  de  colaboração  premiada e  tentaram  influenciar  as  declarações  de  CÉSAR

ROMERO ao Ministério Público Federal na qualidade de colaborador, na forma do art. 4º

da Lei 12.850/2013.

Embora ainda esteja pendente uma definição do Supremo Tribunal Federal a

respeito dos limites da ampla defesa, o Ministro Gilmar Mendes, em recente apreciação de

liminar vindicada no HC 141478 MC/RJ, alertou que “[o]s limites da aplicação desse tipo

penal [crime do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13] a casos de interação entre imputados ainda

estão por ser traçados. Mas parece que se desenha uma posição favorável à aplicabilidade,

ao menos em casos de coação ou de tentativa de embaraçar uma postura colaborativa.”

(grifamos).

E  nem  poderia  ser  diferente,  haja  vista  que  o  instituto  da  colaboração

premiada mitiga valor de “meio de defesa” das declarações do colaborador, ficando afastado,

inclusive,  o  direito  ao  silêncio  por  expressa  determinação  legal  (art.  4º,  §14,  da  Lei

12.850/2013). Não é difícil  perceber que,  em sede de colaboração premiada, o agente,  ao

assumir o compromisso legal de dizer a verdade, não tem espaço para ajustar a versão dos

fatos apresentada a uma tese defensiva, com a suposta proteção da ampla defesa.

De fato,  essa  foi  a  orientação seguida pela  Segunda Turma do Supremo

Tribunal Federal na Ação Cautelar 4039 ao confirmar a prisão preventiva do então Senador

D.E.)
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Delcídio do Amaral e de outros investigados, decidida monocraticamente pelo Ministro Teori

Zavascki  porque os  investigados estariam “empreendendo esforços  para dissuadir  Nestor

Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público Federal  ou,  quando

menos,  para  evitar  que  ele  o  delatasse  e  a  André  Esteves,  controlador  do  Banco  BTG

Pactual.”

Em  sua  decisão  monocrática,  o  Ministro  Teori  Zavascki  narra,  com

pormenores, as condutas dos investigados que tenderiam a influenciar Nestor Cerveró a não

celebrar acordo de colaboração com o Ministério Público ou, caso contrário, omitir de suas

declarações parte do esquema criminoso e dos agentes envolvidos. Note-se, assim, que os

fatos apurados naquele feito pouco se distinguem dos ora imputados:

“Elementos  indiciários  colhidos  previamente  indicam  a  possível
participação  dos  envolvidos  'para  dissuadir  Nestor  Cerveró  de  firmar
acordo  de  colaboração  com o  Ministério  Público  Federal  ou,  quando
menos, para evitar que ele o delatasse e a André Esteves, controlador do
Banco BTG Pactual'.

Destaca-se  que,  em  um  dos  termos  de  depoimento,  o  colaborador
declarou que o Senador Delcídio do Amaral e o advogado Edson Ribeiro
teriam  oferecido  pagamento  para  que  ele  não  firmasse  acordo  de
colaboração premiada ou,  alternativamente,  que  não revelasse nem os
fatos que inculpassem o Senador nem aqueles que implicassem o Banco
BTG Pactual:

(…)

As  declarações  do  colaborado  são  corroboradas  pelo  depoimento
prestado por Bernardo Cerveró, na Procuradoria-Geral da República, no
sentido de que de fato recebeu do Senador Delcídio do Amaral, por meio
do advogado Edson Ribeiro,  o  valor  de  R$ 50.000,00 (cinquenta  mil
reais)  e  foi  prometido  que  mensalmente  a  família  de  Nestor  Cerveró
receberia esta quantia. No mesmo depoimento, teria sido esclarecido que
André Esteves seria o responsável pelos pagamentos. Bernardo Cerveró
descreve,  ainda,  algumas  reuniões  realizadas  entre  ele,  Delcídio  do
Amaral, Edson Ribeiro e Diogo Ferreira Rodrigues (chefe de gabinete de
Delcídio no Senado Federal), sempre no sentido de que desistissem da
intenção de firmar acordo de colaboração premiada e que não houvesse
qualquer menção ao Senador Delcídio do Amaral, a André Esteve e ao
Banco BTG Pactual:
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(…)

Além disso, nas mencionadas reuniões, Bernardo Cerveró realizou, por
sua conta,  a gravação de algumas conversas,  cujo áudio e respectivas
transcrições  estão  juntados  nos  autos  pela  Procuradoria-Geral  da
República.  Do  conteúdo  da  conversa  gravada,  destacam-se  graves
episódios com a participação dos ora investigados, que podem ser assim
sintetizados: (a) promessa de influência junto a Ministros do Supremo
Tribunal  Federal  para  interferência  em  julgamentos,  no  sentido  de
beneficiar indevidamente Nestor Cerveró, seja com a revogação de sua
prisão preventiva, seja na anulação de acordos de colaboração premiada
já homologados; (b) sugestões minuciosas de elaborados planos de fuga,
a fim de que, uma vez colocado em liberdade, Nestor Cerveró, deixando
o  País,  se  subtraísse  à  jurisdição  criminal;  e  (c)  obtenção  ilegal  de
documentos  sigilosos  referentes  à  colaboração  premiada  do  próprio
Nestor Cerveró, cuja proposta seque se achava protocolada, muito menos
homologada, nesta Corte.

(…)

Os elementos fáticos descritos no presente requerimento dão conta, ao
menos em tese, de várias reuniões entre Bernardo Cerveró, Delcídio do
Amaral,  Edson  Ribeiro  e  Diogo  Ferreira  Rodrigues  para  fraudar
investigação em curso sobretudo no Supremo Tribunal Federal, forçando
Nestor  Cerveró  a  não  se  tornar  colaborador  nos  termos  da  Lei
12.850/2013, ou que não relatasse fatos em tese criminosos vinculados ao
Senador Delcídio do Amaral e a André Nestor Cerveró e seus familiares.
Delcídio  do  Amaral  se  coloca,  ainda,  como  avalista  no  mecanismo,
postando-se como capaz de obter decisões judiciais favoráveis a Nestor
Cerveró,  influindo  junto  a  Ministros  da  Suprema  Corte.  Diogo
Rodrigues,  chefe  de  gabinete  de  Delcídio  no  Senado Federal,  atuaria
como representante e executor do Senador no que era entabulado, sempre
presente nas diversas tratativas realizadas pelo grupo.”

A conclusão do Ministro Teori  Zavascki,  posteriormente confirmada pela

Segunda  Turma  Especializada  do  Supremo Tribunal  Federal,  foi  de  que  as  tentativas  de

influenciar acordo de colaboração premiada impunham a decretação da prisão preventiva dos

agentes como medida adequada para garantia da instrução criminal:

“Entretanto, o fundamento principal é, como não poderia deixar de
ser,  a  garantia  da  instrução  criminal,  tendo  em vista  a  apontada
tentativa de cooptação de réu colaborador, a fim de evitar que fatos e
pessoas fossem delatados mediante pagamento de vantagens. Visam
os nominados, portanto, a impedir a jurisdição criminal. Se não bastasse,
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o grupo está em posse de documentos sigilosos por força de lei (art. 7º da
Lei 12.850/2013), com fortes indícios de obtenção ilícita.” (grifo nosso)

Independentemente da classificação jurídica das condutas tratadas na Ação

Cautelar 4039, o fato que aqui merece ser destacado é que para o Supremo Tribunal Federal a

tentativa de influenciar colaborador do Ministério Público, na forma da Lei 12.850/2013, não

é expressão legítima da ampla defesa.  Se o fosse,  não  poderia  ter  sido utilizada  como

fundamento para a decretação de prisão preventiva9.

Enfim, em que pese o valor da garantia constitucional da ampla defesa, o

concerto  de  versões  entre  os  investigados  e  a  tentativa  de  influenciar  co-investigado

colaborador do Ministério Público Federal não estão albergados pelo princípio constitucional.

Isso  posto,  presentes  os  demais  requisitos  típicos,  a  conduta  dos  agentes  enquadra-se  na

moldura prevista no art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013.

5. CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E REQUERIMENTOS FINAIS

Pelo exposto, os denunciados SÉRGIO CÔRTES e MIGUEL ISKIN estão

incursos nas penas do artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/2013, pela prática do crime de embaraço

a investigação de organização criminosa, enquanto SÉRGIO VIANNA JR está incurso nas

penas do artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 29 do Código Penal, por ter

auxiliado os  demais  denunciados para  a  prática  do crime de  embaraço a  investigação de

organização criminosa.

Assim, o Ministério Público Federal requer o recebimento e processamento

da  denúncia,  que  deve  ser  distribuída  por  dependência  aos  autos  das  medidas  cautelares

referidas na epígrafe, com o compartilhamento de suas integralidades à presente prefacial.

Após,  requer  a  citação  dos  denunciados  para  o  devido  processo  penal  e  a  oitiva  do

colaborador CESAR ROMERO. 

9 Essa linha de entendimento do Pretório Excelso foi adotada, também, em recente precedente da Primeira
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento da Apelação Criminal nº
0000860-32.2015.4.05.8202, que tratou de hipótese semelhante às condutas imputadas na presente denúncia.
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Uma vez confirmadas as imputações, requer a condenação dos denunciados,

determinando-se o valor de confisco e cumulativamente, um valor mínimo para reparação dos

danos causados pela infração.

Rio de Janeiro-RJ, 03 de maio de 2017.
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