
O MPF pede o recebimento da denúncia contra todos os réus, pois os argumentos apresentados não 
impedem o andamento da ação penal. Confira o que cada um alega e os argumentos do Ministério 
Público Federal:

José Geraldo Maciel – O ex-chefe da Casa Civil do DF sustenta a ilicitude e a imprestabilidade das 
provas que embasam a denúncia, por terem sido obtidas mediante colaboração de Durval Barbosa. 
O MPF rebate a tese novamente: “O direito penal brasileiro considera válidas as provas entregues 
por um dos partícipes do crime. A pessoa que tem provas de crime pode se autoincriminar 
validamente e pode também revelar provas da participação de terceiros em atos criminosos. Não há 
lei que torne este ato ilícito, como pretende o acusado”.   

O acusado argui a inépcia da peça acusatória por considerar estar desprovida de base empírica 
idônea. O MPF discorda da tese: “A denúncia narra quando, como e onde ocorreram as condutas 
criminosas imputadas ao acusado, os vínculos de coautoria que manteve com alguns comparsas na 
prática de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro; e os vínculos permanentes que o unia à 
quadrilha. Também expõe qual é a motivação de seus atos. Descreve as minúcias de sua 
participação no esquema de corrupção ativa e passiva, e de membro do Núcleo Coordenador e 
Gestor dos Atos da quadrilha. Expõe cada conduta criminosa de modo suficiente para permitir a 
defesa do acusado. Portanto, não há inépcia na denúncia”. 

A denúncia narra que Paulo Octávio concentrava sua confiança em Marcelo Carvalho, enquanto 
José Roberto Arruda tinha o denunciado José Geraldo Maciel como um de seus homens de 
confiança para desempenhar condutas ilícitas específicas, ao lado de Omézio Pontes e Domingo 
Lamoglia, notadamente para desempenhar as tarefas mais sensíveis da quadrilha, incluindo, o 
controle de pagamento de propina aos deputados distritais. 

Fábio Simão – Mais uma vez, Dodge demonstra que a participação do acusado em quadrilha e em 
atos de corrupção passiva está claramente descrita e comprovada. “Não procede a alegação de que a 
única prova que incriminaria o denunciado seria a delação do corréu Durval Barbosa e que esta 
seria imprestável. Os atos de cooperação feitos por Durval Barbosa são válidos, porque estão de 
acordo com a lei”, declara o MPF. 

Ricardo Pinheiro Penna – Sobre a inépcia da peça acusatória, o MPF argumenta que a denúncia 
imputa de modo claro e direto ao acusado a participação no crime de quadrilha.  Penna atuava 
ilicitamente como um dos integrantes do núcleo coordenador e gestor dos atos administrativos 
necessários à quadrilha, em que promovia a assinatura de contratos públicos ou o reconhecimento 
de dívida, valendo-se de sua condição de secretário de Planejamento do Distrito Federal. 

“Praticou reiteradamente atos de corrupção e de lavagem de dinheiro, perturbando a paz social e 
implantando sofisticado estratagema de corrupção e de desvio de recursos públicos do Distrito 
Federal. Atuou em benefício da quadrilha durante o exercício de suas atribuições na estrutura 
administrativa e de governo, operando o esquema criminosos desenvolvido pela quadrilha, com a 
finalidade de cometer crimes para financiar atividades ilícitas, conquistar e manter o poder político 
e enriquecer seus membros e aliados”, informa.

José Luiz da Silva Valente – O denunciado alega que a denúncia não descreve a conduta a ele 
imputada, tampouco indica a sua participação, razão pela qual, deveria ser rejeitada, porque não 
teria satisfeito os requisitos do art. 41 do CPP. Conforme analisa Dodge, a denúncia deve ser 
rejeitada quando não houver indícios da existência de crime ou quando for possível declarar 
indubitavelmente a inocência do acusado por falta de indícios de sua participação. 

“Não há nos autos qualquer prova que isente de forma inequívoca a responsabilidade penal do 



denunciado, motivo pelo qual não há meios de se reconhecer a alegada falta de justa causa para a 
ação penal. Os indícios de autoria e a prova da materialidade estão devidamente delineados na 
denúncia, a qual tem como respaldo gravação ambiental autorizada judicialmente e legalmente 
válida, as adquiridas por meio de busca e apreensão, as provas documentais, as gravações feitas 
pelo colaborador e os depoimentos de testemunhas”, detalha. 

Roberto Eduardo Ventura Giffoni – O acusado acredita no revanchismo de Durval Barbosa 
contra o defendente, motivo pelo qual alega ilicitude da prova que embasa a denúncia. O MPF 
reafirma a jurisprudência pacífica: “O Supremo Tribunal Federal pacificou seu entendimento de que 
a gravação ambiental, feita por interlocutor, sem o conhecimento do outro, é lícita quando não há 
causa legal de sigilo nem de reserva da conversação”. 

Omézio Ribeiro Pontes – “Não procede a alegação de nulidade em razão da imprestabilidade das 
gravações autorizadas judicialmente. Eventual nulidade na perícia, bem como possível 
insubsistência das gravações realizadas, deverão ser analisadas posteriormente, quando da instrução 
criminal, não cabendo, nesta fase preliminar, discussão sobre esses fatos”, ressalta o MPF. 

O fundamento de que as provas reunidas por Durval Barbosa seriam imprestáveis, porque ele não 
poderia ser agente infiltrado, não deve proceder. “Agente infiltrado e delação premiada, são 
institutos diferentes”, esclarece Dodge. “O corréu Durval Barbosa, em nenhum momento, foi 
convocado ou inserido na investigação como agente infiltrado. Ele mesmo saiu de sua inércia e 
procurou as autoridades competentes para delatar os crimes dos quais tinha conhecimento e dos 
quais, inclusive, participava”, acrescentou. 

A subprocuradora-geral da República lembra que os vídeos das gravações ambientais estão 
fortemente corroboradas por outras provas reunidas nos autos, como as adquiridas por meio de 
busca e apreensões, as provas documentais e o depoimento do delator.

Adailton Barreto Rodrigues – O acusado contesta a competência do STJ para julgar os 
denunciados sem foro por prerrogativa de função. “Não é possível desmembrar a denúncia de modo 
a que parte dos membros da quadrilha sejam processados em uma instância e outra parte seja 
processada perante o STJ, porque esta medida implicaria na perda de noção da unidade da 
quadrilha. Ademais, daria causa a insegurança jurídica e aumento de despesa para realização dos 
atos processuais”, descarta o MPF. 

Gibrail Nabih Gebrim – Da mesma forma, o acusado sustenta a incompetência do STJ para julgar 
a causa contra os denunciados sem foro por prerrogativa de função. “Não procede o pedido de 
desmembramento da denúncia, para julgamento por juiz de direito. Há conexão fática e probatória 
entre a conduta do denunciado e a do acusado com foro por prerrogativa de função, que determinou 
a competência do Superior Tribunal de Justiça”, pontua o MPF. 

Rodrigo Diniz Arantes – Segundo o MPF, “não procede a alegação de que a denúncia é inepta, 
porque ela narra a conduta do acusado e todas as suas circunstâncias, seja como membro do Núcleo 
de Tarefas Gerais da quadrilha, seja como parte do esquema de corrupção ocorrido nos anos de 
2006 a 2009”. 

O denunciado também pede a suspensão condicional do processo, mas o MPF sustenta que ele não 
preenche um dos requisitos legais, pois está sendo processado por outro crime na Ação Penal 622, 
em curso no STJ, que também é decorrente das investigações feitas no Inquérito Policial 650. 

Masaya Kondo – “A denúncia é clara ao afirmar que Masaya Kondo fazia parte de dois núcleos da 
quadrilha: do Núcleo Coordenador e Gestor dos Atos Administrativos necessários à quadrilha e 



também do Núcleo de Arrecadação de Propina e Distribuição entre os membros da quadrilha. A 
solidez da acusação, amparada em farta prova, não é infirmada na resposta oferecida pelo 
denunciado”, assinala Dodge.

Luiz Cláudio Freitas de Souza França – O acusado também alega inépcia da denúncia. Para o 
MPF, “a denúncia é clara ao afirmar que Luiz Cláudio Freire de Souza França foi um dos 
integrantes do Núcleo de Arrecadação de Propina e Distribuição entre os Membros da Quadrilha, 
que tinha por atribuição receber a propina dos representantes das empresas, no momento mais 
próximo à data do pagamento da prestação de serviços pelo GDF, no exato valor correspondente ao 
percentual incidente sobre o valor pago, conforme definido e/ou combinado diretamente pelos 
líderes Arruda e Paulo Octávio com os representantes das empresas, que ofereciam propina”. 

Luiz Paulo Costa Sampaio – No que se refere à alegada inépcia da denúncia, “a peça exordial é 
clara ao afirmar a prática dos crimes atribuídos a ele, que integrava o Núcleo de Arrecadação de 
Propina e de Distribuição dos Valores entre os Membros da Quadrilha”. 

Marcelo Toledo Watson – Na visão do MPF, a denúncia não é inepta por comprovar a prática dos 
crimes atribuídos ao acusado, que integrava o Núcleo de Arrecadação de Propina e de Distribuição 
dos Valores entre os Membros da Quadrilha. 

Para a subprocuradora-geral da República, “a denúncia descreve, com todos os elementos 
indispensáveis, a existência de crimes, sustentando o eventual envolvimento do denunciado com 
indícios suficientes para o início da ação penal, estando-lhe garantido o direito de ampla defesa e o 
contraditório. Não está, assim, configurada a inépcia da denúncia ou cerceamento da defesa”. 

Marcelo Carvalho de Oliveira – Novamente, o acusado alega inépcia da peça acusatória. No 
entanto, o MPF relata que “a denúncia narra de modo detalhado a atuação de Marcelo Carvalho de 
Oliveira na empreitada criminosa. Afirma que ele integrava o Núcleo de Arrecadação de Propina e 
Distribuição entre os Membros da Quadrilha, cuja atribuição era receber a propina dos 
representantes das empresas, no momento mais próximo à data do pagamento da prestação de 
serviços pelo GDF, no exato valor correspondente ao percentual incidente sobre o valor pago, 
conforme previamente definido e/ou combinado diretamente pelos líderes Arruda e Paulo Octávio”. 

A denúncia também descreve que ele trabalhou na empresa Paulo Octávio Investimentos durante 
vinte e seis anos, sendo o homem de confiança do então Vice-Governador Paulo Octávio. “Como 
homem de confiança de Paulo Octávio, Marcelo Carvalho tinha plena consciência dos atos que 
praticava, o que pode se comprovar no teor das alegações do também denunciado e delator do 
esquema, Durval Barbosa”, declara. 

Nerci Soares Bussanra – Argumenta que a denúncia seria genérica e não teria descrito a conduta 
criminosa. Porém, MPF destaca que “a denúncia é clara ao afirmar que Nercy Soares Bussanra, 
responsável pela área comercial da empresa Uni Repro, em Brasília, ofereceu vantagem econômica 
indevida a José Roberto Arruda, Paulo Octávio Alves Pereira e a José Geraldo Maciel, por 
intermédio de Durval Barbosa Rodrigues, para manter os contratos firmados com a Administração 
Pública Distrital e o fluxo regular de pagamentos das faturas mensais”. 

José Celso Gontijo – Defende a ausência de elementos mínimos indicativos de envolvimento de 
sua empresa Call Tecnologia e Serviços Ltda. Não é isso que o MPF relata: “Todo esse esquema de 
corrupção estava baseado na premissa de que os empresários interessados em manter vínculo de 
prestação de serviços devia pagar uma propina a membros da quadrilha. Foi também legitimado e 
ampliado por um decreto do então Governador José Roberto Arruda (decreto nº 30.072/2009) que 
ampliava as situações de possibilidade de reconhecimento de dívida por serviços prestados sem 



fundamento em vínculo contratual. O reconhecimento de dívida é admitido em lei, mas para casos 
excepcionais. Com o decreto do GDF, entretanto, tornou-se regular, favorecendo os interesses da 
quadrilha”. 

A partir do reconhecimento da dívida, a partilha era feita com a quadrilha. Os pagamentos das 
faturas mensais era condicionado ao mesmo esquema de solicitação e oferecimento de propina, 
como descrito na denúncia. As duas situações eram operadas pelo esquema ilícito desta quadrilha.

A peça acusatória narra que existe um impactante vídeo que registra o momento em que José Celso 
Gontijo compareceu espontaneamente ao gabinete de trabalho de Durval Barbosa, na Secretaria de 
Relações Institucionais, ofereceu e entregou dinheiro (propina) para Durval Barbosa em outubro de 
2009. Visava, com isso, manter a regularidade dos pagamentos pelo GDF a sua empresa Call 
Tecnologia, por serviços prestados. 

Alexandre Tavares de Assis – “O denunciado-colaborador registrou vídeos, utilizando 
equipamentos particulares. Em um deles, Alexandre Tavares aparece lhe entregando a quantia de R$ 
298 mil”, descreve a peça ministerial. De acordo com Dodge, não procede a alegação de que as 
provas juntadas aos autos pelo MPF - os vídeos obtidos por gravação ambiental, feitos por Durval 
Barbosa - seriam ilícitos. 

A subprocuradora-geral da República cita, novamente, o entendimento pacífico do Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar a Repercussão Geral nº 583937, que decidiu ser lícita a prova obtida por 
meio de gravação ambiental feita por um dos inter-locutores sem o conhecimento dos outros. 

Antônio Ricardo Sechis – Alega ofensa ao princípio do juiz natural e nulidade da denúncia; provas 
de Barbosa são ilícitas; que não ofereceu pagamento de vantagem indevida. Segundo a 
manifestação, “Não procede a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º-LIII da 
Constituição) e de nulidade da denúncia, porque há conexão fática e probatória entre a conduta do 
denunciado e a do acusado com foro por prerrogativa de função, que determinou a competência do 
Superior Tribunal de Justiça. Logo, não procede o pedido de desmembramento da denúncia para a 
primeira instância da Justiça do Distrito Federal, que seria competente para julgá-lo, em razão de 
ele não ter prerrogativa de foro.” A competência do STJ decorre do foro por prerrogativa de função 
de Lamoglia, por ser conselheiro do TCE-DF. Sechis foi acusado de participar do financiamento da 
quadrilha, mediante atos de corrupção ativa, que implicam em corrupção passiva e em crimes de 
lavagem de dinheiro. De acordo com o MPF, há nos autos indícios de que o acusado conhecia a 
origem ilícita dos ativos que lavou, bem como de que praticou os crimes antecedentes que lhe foram 
imputados na denúncia.

Alessandro Queiroz – Alega que o relatório final da PF não teria vislumbrado indícios mínimos de 
participação do denunciado; não teria aparecido em nenhum vídeo; não comprovou a prática de 
lavagem de dinheiro; denúncia seria incoerente. A denúncia relata que Alessandro, representante da 
Capbrasil, ofereceu vantagem econômica indevida em troca de manter contratos firmados com a 
administração pública distrital. “Também não procede o argumento do denunciado de que a 
denúncia teria sido incoerente, por ter silenciado a respeito da empresa CTIS, porque isto não exclui 
a prática dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro atribuídos a ele. Os fatos relativos 
à CTIS foram desmembrados, a pedido da PGR, em novo inquérito.”

Francisco Tony Brixi de Souza – Alega inépcia da denúncia por ausência de justa causa; não 
descreve de forma pormenorizada as circunstâncias das condutas delitivas atribuídas ao caso; não 
haveria prova da existência do crime de corrupção ativa; inexistiria crime de lavagem de dinheiro; 
acusado não teve o dolo específico de pratica a conduta. O representante da Vertax Redes e 
Telecomunicações Ltda recebeu do GDF pagamentos da ordem de cerca de R$ 46 milhões, 



conforme cita a denúncia, para manter os contratos firmados com a administração pública distrital, 
ofereceu de forma dissimulada a Arruda, Paulo Octávio, Ricardo Pena e José Geraldo Maciel, 
vantagem econômica indevida (pagamento em dinheiro de uma porcentagem sobre os pagamentos 
efetuados pelo GDF à empresa). “As condutas imputadas ao acusado não têm pertinência com o 
fato de ser diretor ou presidente da empresa, uma vez que o acusado foi responsável pela entrega da 
vantagem prometida, além de ter praticado o crime de lavagem de capitais.”

Gilberto Batista de Lucena – Alega imprestabilidade e ilicitude da prova que lastreia a acusação; 
inépcia da denúncia e ausência de justa causa para os crimes de corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro; pede retirada  dos autos de gravação. A referida escuta, na qual o proprietário da empresa 
Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda revela ter pagado propina a Roberto Giffoni e a 
Ricardo Pena, é prova válida e lícita. “Vale registrar que os crimes imputados ao acusado foram 
registrados nos diversos vídeos de gravação ambiental que foram apreendidos pelo Polícia Federal e 
devidamente periciados e nas gravações ambientais executadas no curso da investigação criminal 
que instrui a presente denúncia.” Segundo a manifestação do MPF, a denúncia atribuiu ao 
denunciado a prática dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de capitais, indicando 
detalhadamente, como visto acima, a vantagem indevida oferecida a funcionário do GDF para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Maria Cristina Boner Léo – Alega inépcia da denúncia, porque teria feito imputações genéricas e 
lacônicas; ilegalidade do vídeo. “O crime imputado à acusada, apesar de estar suficientemente 
narrado na denúncia, foi registrado nos diversos vídeos de gravação ambiental que foram 
apreendidos pelo Polícia Federal e devidamente periciados e nos demais meios de prova coligidos 
no curso da investigação criminal que instrui a presente denúncia”, afirma o MPF. A empresária, 
representante do grupo Drexell/TBA, integra o núcleo de empresário que, de forma habitual, 
oferecia dinheiro ao grupo representado por Durval Barbosa para viabilizar os esquemas de 
prestação de serviços na área de tecnologia da informação ao GDF, de forma a manter as 
contratações existentes; manter o fluxo de pagamento desses serviços e celebrar novos contratos.

Eurides Brito da Silva – Alega inépcia da denúncia, que não narraria fatos verossímeis, não se 
comprova a prática de lavagem de dinheiro. “Não procede a alegação de que a denúncia é inepta, 
porque a leitura dos autos demonstra que foi suficientemente descrita a sua participação no esquema 
de corrupção passiva, ocorrido nos anos entre 2006 e 2009 e apurados na Operação Caixa de 
Pandora, que ensejou esta ação penal.” Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, o art. 1º da Lei 
9.613/1998 estabelece que o crime ocorre quando o dinheiro, bens ou valores ocultados ou 
dissimulados provenham de algum dos ilícitos nele arrolados. O art. 2º- II e § 1º desta mesma lei 
estabelece que a apuração do crime de lavagem de dinheiro independe do "processo e julgamento 
dos crimes antecedentes. “Por isso, a simples existência de indícios da prática de algum dos crimes 
previstos no artigo 1º da Lei 9.613/1998 já autoriza a instauração de ação penal para apurar a 
ocorrência do crime de lavagem de dinheiro.” No caso em exame, a denúncia imputa ao denunciado 
a prática dos crimes antecedentes contra a administração pública e de quadrilha, como também do 
crime de lavagem de dinheiro. Por fim, narra que o acusado tinha conhecimento da ilicitude destes 
valores. É o suficiente para a denúncia ser recebida.

Leonardo Moreira Prudente – Alega a ilicitude das provas colhidas por meio de escutas 
ambientais, que teriam sido feitas por equipamento pessoal, e não da PF; que o STJ não autorizou 
Durval Barbosa a atuar como agente infiltrado; que Barbosa, na qualidade de colaborador, agiu 
como agente provocador, uma vez que sem sua participação os delitos investigados jamais teriam 
ocorrido; que o depoimento de Barbosa é o único elemento de informação para incriminá-lo; alega 
cerceamento de defesa; inépcia da denúncia, por não ter descrito de forma pormenorizada os crimes 
imputados; alega ilegitimidade do MP para pedir indenização por dano causado pelo crime. De 
acordo com o MPF, não há qualquer restrição legal sobre o modo de gravar os vídeos. “A 



jurisprudência exige apenas que a gravação seja feita por um dos interlocutores, e isto ocorreu. Este 
mesmo interlocutor foi o colaborador da investigação, que ensejou a denúncia. Não há, portanto, 
qualquer ilicitude que previna o recebimento da denúncia.” De acordo com o MPF, não procede o 
argumento de que as provas reunidas por Durval Barbosa seriam imprestáveis porque ele não 
poderia atuar como agente infiltrado. Agente infiltrado e delação premiada são institutos diferentes. 
Infiltração é o procedimento pelo qual agentes policiais ou de inteligência ingressam em uma 
organização criminosa, simulando a condição de integrante, com o objetivo de obter informações a 
respeito de seu funcionamento, bem como de colher elementos para a prova de suas infrações, que 
conduzam à instrumentalização dos órgãos de acusação. Durval não atuou dessa forma. O 
depoimento do delator está fortemente corroborado por outras provas reunidas nos autos. Ao 
contrário do que o acusado alega, Durval limitou-se a acompanhar o modus operandi da empreitada 
criminosa. “A denúncia é clara ao afirmar que Leonardo Moreira Prudente participou do esquema 
de “compra e venda” de apoio político no Governo do Distrito Federal, do início de 2006 até final 
de setembro de 2009, praticando atos de corrução e de lavagem de dinheiro, implantando 
sofisticado estratagema de corrupção e de desvio de recursos públicos no Distrito Federal, 
entranhando-se na estrutura administrativa e de governo com a finalidade de cometer crimes para 
financiar suas atividades ilícitas, conquistar e manter o poder político e enriquecer seus membros e 
aliados.”

Rubens Brunelli Júnior – Impugna a delação de Durval Barbosa como meio de prova; alega que o 
MPF utiliza-se de vídeos ilícitos como meios de provas; contradita as testemunhas Edmilson Edson 
dos Santos (Edson Sombra) e Durval Barbosa; que houve flagrante forjado, induzindo os 
denunciados a praticar fatos delituosos; quebra de privacidade pelas gravações ambientais ilícitas; 
pede absolvição diante da insuficiência de provas; alega que o delator estaria mentindo, porque 
nunca houve distribuição de dinheiro a parlamentares em troca de apoio político e que o delator 
criou um factóide e um imbróglio político e jurídico, em que engana a todos. O MPF rebate, 
dizendo que este não é o momento para contraditar as testemunhas. “Ao contrário do que o acusado 
afirma, não houve flagrante forjado, mas autorização para efetuar gravação ambiental de uma 
atividade regular dos membros da quadrilha, que chegou ao conhecimento dos investigadores por 
meio da delação premiada. A gravação ambiental foi efetuada mediante autorização específica do 
STJ”. De acordo com o parecer do MPF, o STF pacificou entendimento de que a gravação 
ambiental, feita por interlocutor, sem o conhecimento de outro, é lícita quando não há causa legal 
nem de reserva da conversação.

Rônei Tanios Nemer – Alega que a denúncia é inepta, por não descrever o fato criminoso; que a 
denúncia não preenche os requisitos para a regular tramitação de uma ação penal, porque não 
assegura o legítimo direito de defesa; falta de provas dos crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. De acordo com a denúncia, o deputado distrital recebeu vantagem indevida (dinheiro em 
espécie) em troca de apoio político. Assim que assumiu, em 2007, passou a receber mensalmente 
propoina. “Os pagamentos mensais de propina pelos citados membros da quadrilha em troca de seu 
apoio político perduraram entre o início do mandato até outubro de 2008, quando assumiu a 
presidência da Brasiliatur (de outubro de 2008 a março de 2009). Em março de 2009, retornou à 
Câmara legislativa e ali permaneceu até assumir o cargo de diretor-geral da Agência de Fiscalização 
do GDF (de junho a outubro de 2009). Tais pagamentos eram efetuados não só por José Geraldo 
Maciel, chefe da Casa Civil e pessoa designada por José Roberto Arruda e por Paulo Octávio para 
excetuar a tarefa de fazer o pagamento a parlamentares em troca de apoio político ao governo, 
conforme se extrai do Laudo de Gravação Ambiental do dia 21.10.2009, mas também por 
Domingos Lamoglia, no período que antecede sua posse no Tribunal de Contas do Distrito Federal 
em 25.09.2009”, narra a denúncia.

Benedito Augusto Domingos – Alega inépcia da denúncia, que teria sido embasada apenas em 
conversas gravadas e documentos apócrifos; que não há nos autos provas idôneas da prática dos 



crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro que lhe foram imputados; ilegalidade das 
gravações ambientais; que no período investigado, foi administrador de Taguatinga e, nesse caso, 
não poderia interferir em qualquer atividade da Câmara Distrital; que não há provas do crime de 
corrupção passiva; e que a denúncia não indica quais bens teriam sido adquiridos por meio de 
lavagem de dinheiro. O MPF argumenta que “a denúncia é clara ao afirmar que Benedito Augusto 
Domingos recebeu para si, na condição de líder partidário e deputado distrital, vantagem ilícita, 
consistente em dinheiro em espécie, oferecida por José Roberto Arruda e por Paulo Octávio, em 
troca do seu apoio político”. Diz ainda que os vídeos que ensejaram a ação penal foram gravados 
pelo corréu e colaborador da ação penal Durval Barbosa Rodrigues e são provas plenamente lícitas. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Repercussão Geral nº 583937, decidiu ser lícita a prova 
obtida por meio de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos 
outros. “A denúncia não é inepta porque descreve a conduta do acusado ao praticar o crime de 
lavagem de dinheiro e indica quando, como e onde foi praticado. Também narra com clareza como 
o acusado associou-se com outros para constituir quadrilha dedicada à prática de outros crimes. 
Descreve com clareza o crime de quadrilha e suas circunstâncias, permitindo o exercício da ampla 
defesa e do contraditório.”

Aylton Gomes Martins – Sustenta ilegalidade das provas produzidas por meio de gravação 
ambiental; inépcia da denúncia por justa causa; que sequer seu nome foi pronunciado em conversa 
entre Arruda, Maciel e Barbosa; somente passou a integrar o governo como administrador de 
Taguatinga em 2007; não consta nos depoimentos de Barbosa; e a denúncia não descreve de forma 
pormenorizada as circunstâncias elementares do tipo penal. Para o MPF, “a denúncia é clara ao 
afirmar que Aylton Gomes Martins recebia vantagem ilícita: em dinheiro, correspondente a uma 
porcentagem sobre os pagamentos efetuados pelo GDF à empresa AMJ Educacional, conhecida 
como Info Educacional. Esta propina era por ele recebida como parte na negociação ilícita 
engendrada para esta empresa manter o contrato firmado com a Administração Pública Distrital e o 
fluxo regular de pagamentos de faturas mensais”.

Odilon Ayres e Benício Tavares da Cunha Melo – Alegam ilicitude das provas, em razão de 
gravação clandestina; inépcia da denúncia, por não pormenorizar as condutas de cada acusado; falta 
de provas da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para o MPF, os vídeos 
gravados por Durval Barbosa, que ensejaram o Inquérito 650/DF e esta ação penal, como não se 
referem a conversa protegida por sigilo constitucional, são prova plenamente válida e lícita. 
Segundo o parecer, “a denúncia narra de modo claro a conduta dos acusados ao praticar os crimes 
de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro atribuídos a eles, permitindo-lhe o exercício da defesa. 
Expõe claramente que eles, na condição de deputados distritais, receberam para si vantagem 
indevida, consistente em dinheiro em espécie, oferecida por José Roberto Arruda e por Paulo 
Octávio Alves Pereira, em troca de apoio político, por meio de Durval Barbosa Rodrigues”.

Rogério Ulysses Teles de Mello – Alega que a denúncia é inepta e ausência de provas suficientes 
para imputação; que mantinha postura independente em relação ao governo, votando em questões 
que entendia serem adequadas a São Sebastião, a Região Administrativa do DF que representava; e 
que as gravações feitas por Durval Barbosa teriam sido editadas, não podendo ser imputado pelos 
crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. “A denúncia narra de modo suficiente a conduta 
do denunciado no esquema de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, entre 2006 e 2009, e 
apurada na Operação Caixa de Pandora, que ensejou esta ação penal”, afirma o MPF. Sobre os 
vídeos, a gravação foi autorizada pelo STJ, não têm o poder de evitar o recebimento da denúncia, 
até porque não são a única prova da imputação contra o acusado.

Pedro Marcos Dias (Pedro do Ovo) – Como era da base governista, diz que sempre seguiu a 
orientação da liderança, não havendo ilegalidade no fato; alega que nunca recebeu propina; que não 
mantinha vínculo com Arruda, José Geraldo Maciel ou Paulo Octávio; nunca tratou nenhuma 



questão financeira com Maciel. Segundo o MPF, a defesa não pode ser conhecida, por ser ato 
processual inválido e, tecnicamente, inexistente, pois o réu não apresentou procuração designando a 
constituição de advogado.

Berinaldo Pontes (Berinaldo da Ponte) – Alega não ter recebido propina para dar apoio político 
ao governo em votação de matérias de interesse do Executivo; que o contato com Arruda, José 
Geraldo Maciel e Paulo Octávio era esporádico; e que não teve aumento patrimonial, por isso não 
teria recebido propina. Na denúncia, o MPF afirma que o ex-deputado distrital recebeu propina em 
troca de apoio político. Gravação ambiental comprova o os pagamentos mensais. “Cientes de que os 
valores tinham origem em atos de organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a 
Administração Pública, os pagamentos ocorriam em espécie, como forma que todos praticaram de 
ocultar e dissimular sua natureza, origem, localização, movimentação e propriedade, incorrendo no 
crime de lavagem de dinheiro, mensalmente”, narra a denúncia. 


