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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício de suas funções constitucionais 

e legais, vem apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS 

nesta ação penal, em atenção à decisão monocrática de fls. 2503/2504 e na forma do art. 11 da 

Lei 8.038/1990, nos termos que se seguem. 

- RELATÓRIO 

LA RESUMO DA DENÕNCIA 

Esta ação penal teve início com o recebimento parcial, pela 2a Turma do Supremo 

Tribunal Federal, em 07/03/2017, da denúncia ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, 

com base ri0 Inquérito 3982/DF, que imputou a VALDIR RAUPP DE MATOS, a MARIA CLÉIA 

SANTOS DE OLIVEIRA e a PEDRO ROBERTO ROCHA a prática dos crimes de corrupção passiva ma-

jorada e de lavagem de dinheiro, em concurso material, tipificados, respectivamente, nos arts. 
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317, caput e § 1°, cumulado com 327, § 2°, do Código Penal, e no art. 1°, caput e § 4°, da Lei 

9.613/1998, combinados com os arts. 29 e 69 do Código Penal (fls. 1430/1474). 

A denúncia narra que, no ano de 2010, em Brasília, São Paulo e Rondônia, o Sena-

dor VALDIR RAUPP DE MATTOS, agindo de modo livre e consciente e em unidade de desígnios 

COM MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO ROBERTO ROCHA, solicitou e recebeu vantagem 

indevida de R$ 500.000,00 do então funcionário da PETROBRÁS PAULO ROBERTO COSTA, no 

contexto do esquema criminoso de cartelização, corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido 

na Diretoria de Abastecimento da referida sociedade de economia mista. 

PAULO ROBERTO COSTA, na condição de agente do núcleo administrativo da organi-

zação criminosa, solicitava e recebia vantagens indevidas em contrapartida à sua atuação no 

sentido de facilitar e/ou não criar embaraços nas contratações irregulares que ocorriam na es-

tatal. Sua nomeação e posterior manutenção no cargo dependia do apoio de agentes do núcleo 

político da organização criminosa, em um primeiro momento daqueles ligados ao Partido Pro-

gressista (PP) e, posteriormente, também dos membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), tais como o Senador VALDIR 

Ruíre, na época forte candidato à reeleição e Vice-Presidente Nacional do PMDB. 

Em razão disso, VALDIR RAUPP transmitiu a PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio 

de FERNANDO ANTÔNIO SOARES FALCÃO, também conhecido COMO FERNANDO BAIANO, solicitação 

de vantagem indevida. O pagamento foi operacionalizado por ALBERTO YOUSSEF, consoante 

ajustes feitos COM MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA. 

A forma escolhida para o pagamento foi a de realização de doações eleitorais "ofi-

ciais" por parte da construtura QUEIROZ GALVÃO, uma das empresas atuantes no esquema ilíci-

to instalado perante as diretorias da PETROBRAS. O montante foi descontado do "caixa geral de 

propinas" mantido pelas empresas junto a ALBERTO YOUSSEF e repassado ao Diretório Estadual 

do PMDB de Rondônia em duas ocasiões, nos dias 27/08/2010 e 1°/09/2010, nos valores de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Os recibos respecti-

vos foram emitidos por PEDRO ROCHA, segundo orientações de VALDIR RAUPP. 

Essa sistemática de pagamento tinha por objetivo servir como forma de dissimular 

e ocultar a natureza e origem das vantagens indevidas, efetivo pagamento de propina. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
2/54 

AP 1015/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Além de especificar os ilícitos criminais praticados por VALDIR RAUPP, MARIA 

CUIA e PEDRO ROCHA, a denúncia descreveu o esquema de corrupção de agentes públicos e de 

lavagem de dinheiro que prejudicou a PETRomyks, inserindo os crimes imputados na denúncia 

no exato contexto do referido esquema. 

Ao final da denúncia, consta o rol das testemunhas arroladas pela acusação: 

ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, Ricardo Ribeiro Pessoa, Pedro da Silva Corna de 

Oliveira Andrade Neto, Deicídio do Amaral Gomez, Rogério Cunha de Oliveira, FERNANDO 

ANTÔNIO SOARES FALCÃO, Nestor Cunat Cerveró e Cícera Rosângela da Silva. 

I.B. ALEGAÇÕES DA DEFESA 

As respostas à denúncia foram regularmente apresentadas pelos denunciados 

PEDRO ROCHA e MARIA CUIA, em peça única, e por VALDIR RAUPP (respectivamente, às fls. 

1496/1509 e 1514/1533). 

A defesa de VALDIR FtAUPP aponta, em apertada síntese, as seguintes questões, in-

clusive preliminares, em sua resposta escrita: 

a acusação estaria lastreada apenas na palavra de três colaboradores, cujos de-

poimentos seriam contraditórios, pois não guardariam um mínimo de coerência e unidade nar-

rativa; 

atipicidade da conduta narrada, consistente em "PAULO ROBERTO contribuir 

com a doação por força da importáncia de RAUPP no PMDB", sendo que PAULO ROBERTO 

COSTA e ALBERTO YOUSSEF "jamais afirmaram qualquer solicitação ou promessa indevida por 

parte do Senador", tendo o primeiro declarado que "o Senador não integrava a base política 

que lhe dava sustentação". Sustenta, nesse sentido, que solicitar contribuição oficial para 

campanha não é crime; 

atipicidade também quanto à conduta apontada como lavagem de dinheiro, 

pois os valores, consoante afirma, "tiveram procedência e destinação devidamente declara-

das, sem que tenham passado pelas mãos ou conta de qualquer intermediário". Argumenta 

que "a doação foi oficial e declarada, ainda que sua motivação tenha sido, como narra a 
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acusação, espúria. Tal motivação, entretanto, não retira dos valores sua verdadeira natureza: 

contribuição oficial de campanha"; 

(iv) ausência de provas de participação punível em crime de lavagem de capitais, 

porque não foi demonstrado que o acusado tivesse "conhecimento pleno da existência de ca-

pital ilícito", sob o argumento de que "o elemento subjetivo a lavagem de dinheiro é o dolo de 

ocultar ou dissimular a origem de valores que se sabe provenientes de infração penal". 

Ao final, requer, quanto à imputação de corrupção passiva, "seja a denúncia rejei-

tada e/ou julgada improcedente a acusação, a.1) em razão de inépcia, uma vez reconhecida a 

ausência de descrição da conduta do Peticionário; e a.2) em razão de ausência de justa cau-

sa para o prosseguimento da ação penal, uma vez reconhecida a ausência de base empírica a 

conferir suporte à acusação" e, quanto ao crime de lavagem de capitais, "seja a denúncia re-

jeitada, e/ou julgada improcedente a acusação, em razão da atipicidade ou falta absoluta de 

provas quanto a consciência do peticionário frente o delito antecedente, a denúncia há de ser 

rejeitada quanto ao ponto". 

A defesa de MARIA CUIA e PEDRO ROCHA, por sua vez, traz as seguintes questões, 

inclusive preliminares, em sua resposta escrita: 

alega-se inexistir narrativa de conduta a caracterizar participação ou coautoria 

em crime de corrupção, pois o recebimento de valores consubstanciaria mero exaurimento de 

delito já consumado, argumentando-se que "cabia ao MPF demonstrar a atuação de MARIA 

CLÉIA e PEDRO ROBERTO (a) antes ou (b) no momento em que o Senador VALDIR RAUPP 

solicitava a hipotética vantagem indevida aos delatores que sustentam a denúncia". A condu-

ta dos acusados, portanto, seria atípica, pois realizada "após a aludida solicitação, com desi-

derato exclusivo de operacionalizar o recebimento e a oficialização de tais valores junto à 

campanha eleitoral que estava em curso". 

ausência de justa causa quanto ao crime de corrupção passiva, por inexistir 

prova de que os acusados teriam contribuído em qualquer fase do iter criminis da corrupção 

passiva (solicitação), não se tendo demonstrado a consciência da ilicitude dos fato, pois "os 

elementos objetivos indicam que MARIA CLÉIA e PEDRO jamais poderiam suspeitar de 

qualquer ilicitude na contribuição em análise, eis que foi realizada de maneira oficial e den-

tro das regras necessárias a tanto"; 
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(iii) atipicidade também quanto à conduta tipificada como lavagem de dinheiro, 

pois os valores, consoante afirmam, "tiveram procedência e destinação devidamente declara-

das, sem que tenham passado pelas mãos ou conta de qualquer intermediário". Argumentam 

que "a doação foi oficial, declarada, ainda que sua motivação, segundo a denúncia, tenha 

sido espúria. Tal motivação, entretanto, não retira dos valores sua verdadeira natureza: con-

tribuição oficial de campanha"; 

(is') ausência de provas de participação punível em crime de lavagem de capitais, 

porque não se teria demonstrado que os acusados tivessem "conhecimento pleno da existência 

de capital ilícito", sob o argumento de que "o elemento subjetivo da lavagem de dinheiro é o 

dolo de ocultar ou dissimular a origem de valores que se sabe provenientes de infração pe-

nal". 

Requerem "a rejeição da denúncia, na medida em que lhes atribui fato atípico", e 

subsidiariamente "sua rejeição por ausência de justa causa, visto que não existe nenhuma 

prova indicando a participação de ambos nos supostos delitos narrados na denúncia". 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, na forma do art. 5°-parágrafo 

único da Lei 8.038/1990, sobre as respostas à denúncia (fls. 1543/1586). Ao enfrentar unica-

mente as questões preliminares suscitadas pelas defesas, requereu a rejeição de todas e o con-

sequente recebimento integral da denúncia. 

Em sessão realizada em 07/03/2017, a r Turma do Supremo Tribunal Federal re-

cebeu, em parte, a denúncia, rejeitando todas as questões preliminares suscitadas pelas defesas 

dos acusados, mas afastando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 

2°, do CP, em acórdão assim ementado (fls. 1604/1690): 

INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS 
(ART. 317, § 1°, C/C ART. 327, § 2°, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1°, CAPUT E § 4°, 
DA LEI 9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTO-
RIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNI-
MO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DEN-
ÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. 1. Não contém mácula a impedir a deflagração de ação 
penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em 
que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa (Ap 
560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.06.2015; Inq 3.204, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 2. O juizo de recebi-
mento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se 
diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 
do Código de Processo Penal, com o juizo de procedência da imputação criminal. 3. 
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Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos de-
poimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que des-
cabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 40, § 16, da Lei 
12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento 
da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEOR! ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 
12.05.2016). No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de materialidade e au-
toria. 4. É inviável a incidência da causa de aumento do art. 327, § 2°, do Código Penal, 
pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 3.983 Rel. Min. TEOR! ZAVASKI, 
Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016; e Inq 3.997 Rel. Min. TEOR! ZAVASKI, Tribunal 
Pleno, ale de 26.09.2016), porquanto a jurisprudência desta Corte determina a existên-
cia de uma imposição hierárquica (Inq 2.191, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal 
Pleno, DJe de 08.05.2009), sequer descrita nos presentes autos. 5. Denúncia recebida, 
em parte, com relação ao art. 317, § 1°, do Código Penal e art. 1°, V e § 4°, da Lei 
9.613/1998, 	na 	redação 	anterior 	à 	Lei 	12.683/2012. 
(Inq 3982, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 07/03/2017, DJ 05-06-
2017) 

Reautuados os autos do Inquérito 3.982/DF como esta Ação Penal. 

Oportunamente citados, os réus VALDIR RAUP, PEDRO ROCHA e MARIA CLÉIA apre-

sentaram defesa prévia, na forma do art. 8° da Lei 8.038/1990 e do art. 238 do RISTF (respec-

tivamente, às fls. 1718/1726, 1728/1737 e 1767/1771). 

Em sua defesa prévia, VALDIR RAUPP reitera os termos de sua resposta à acusação, 

aduzindo especificamente que: 

quanto ao crime de corrupção passiva, a denúncia firma-se unicamente em de-

poimentos de colaboradores premiados que não apontam a prática de qualquer ato de oficio 

por parte do parlamentar, visto que "BAIANO não afirma que o Senador teria prometido in-

terferir na PETROBRÁS; ao passo que PAULO ROBERTO afirma que o Senador não era de 

sua base política"; 

quanto ao crime de lavagem de dinheiro, os valores doados "tiveram procedên-

cia e destinação devidamente declaradas", de modo a afastar o elemento subjetivo, consisten-

te no dolo de ocultar ou dissimilar a origem dos valores sabidamente oriundos de infração pe-

nal. 

Requer, ao final, a reapreciação da falta de justa causa, para que seja absolvido su-

mariamente, e subsidiariamente a oitiva das testemunhas apontadas na resposta à acusação e a 

absolvição por inexistência do fato criminoso ou por falta de provas. 
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PEDRO ROCHA, por sua vez, na defesa prévia, ao reiterar e reforçar argumentos an-

teriormente por ele defendidos em sua resposta à acusação, destaca: 

que sua participação nos fatos, conforme consta da denúncia, restringiu-se aos 

trâmites referentes à doação eleitoral oficial, mero exaurimento do crime de corrupção; 

que "a inicial acusatória não demonstra sequer superficialmente que ambos os 

assessores tinham consciência de eventual ilicitude na origem da doação oficiar; 

quanto ao crime de lavagem de dinheiro, que os valores doados "tiveram pro-

cedência e destinação devidamente declaradas", e também que o desconhecimento da origem 

ilícita dos recursos afasta o elemento subjetivo das condutas do réu. 

Requer, ao final, a oitiva das testemunhas apontadas na resposta à acusação e a ab-

solvição, ao final da instrução probatória. 

VALDIR RAUPP apresentou também aditamento à defesa prévia, no qual pediu ajun-

tada de cópia integral do Inquérito Policial n. 1591/2015-4 como prova emprestada (fls. 

1745/1746). 

Finalmente, MARIA CLÉIA, em sua defesa prévia, reafirma todos os argumentos 

apresentados na resposta à acusação e sustenta, ainda: 

inexistir liame subjetivo entre a ré e os demais corréus, e que suas condutas 

eram apenas atos de execução das tarefas cotidianas do gabinete no qual era funcionária; 

quanto ao crime de corrupção passiva, que não detinha qualquer poder na estru-

tura político-governamental ou perante a empresa que realizou a doação eleitoral, e que suas 

condutas localizam-se na fase de exaurimento do crime, e por isso são atípicas; 

quanto ao crime de lavagem de capitais, que a denúncia não aponta qualquer 

ato de ocultação ou dissimulação de parte da ré, bem como que desconhecia a suposta nature-

za e origem ilícitas das doações. 

A Petrobras requereu habilitação para ingressar no feito, na condição de assistente 

da acusação (fls. 1784/1787). O pedido foi deferido (fls. 1823/1828). 
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I.0 INSTRUÇÃO 

Iniciada a instrução processual penal, foram ouvidas as testemunhas indicadas 

pelo Ministério Público Federal: Nestor Cerveró (transcrição da oitiva acostada às fls. 

2205/2208), FERNANDO BAIANO (transcrição da oitiva acostada às fls. 2209/2217), PAULO 

ROBERTO COSTA (transcrição da oitiva acostada às fls. 2218/2242), ALBERTO YOUSSEF (transcri-

ção da oitiva acostada às fls. 2243/2266-verso), Ricardo Pessoa (transcrição da oitiva acostada 

às fls. 2267/2277), Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto (transcrição da oitiva 

acostada às fls. 2293/2302), Rogério Cunha de Oliveira (transcrição da oitiva acostada às fls. 

2303/2309) e Deicídio do Amaral (transcrição da oitiva acostada às fls. 2310/2320). 

Em seguida, foram inquiridas as seguintes testemunhas apontadas exclusivamente 

pela defesa: Alessandra Pereira Vieira (transcrição da oitiva acostada às fls. 2278/2286), Célio 

Elias Silva Araújo (transcrição da oitiva acostada às fls. 2287/2292), Tomas guilherme Correia 

(transcrição da oitiva acostada às fls. 2321/2335), José Luiz Lenzi (transcrição da oitiva acos-

tada às fls. 2336/2346), Avenilson Gomes da Trindade (transcrição da oitiva acostada às fls. 

2347/2360), Confácio Afonso Aires Moura (transcrição da oitiva acostada às fls. 2361/2366), 

Helena da Costa Bezerra (transcrição da oitiva acostada às fls. 2367/2372-verso), João Maria 

Sobral de Carvalho (transcrição da oitiva acostada às fls. 2373/2389), Amir Francisco Lando 

(transcrição da oitiva acostada às fls. 2390/2398-verso) e Camilo de Souza Pimentel (transcri-

ção da oitiva acostada às fls. 2399/2404). 

Por fim, foram interrogados os réus VALDIR FtAUPP (transcrição do interrogatório 

acostada às fls. 2405/2424), PEDRO ROCHA (transcrição do interrogatório acostada às fls. 

2425/2439-verso) e MARIA CUIA (transcrição da oitiva acostada às fls. 2440/2464-verso). 

Intimados para o fim disposto no art. 10 da Lei 8.038/90, (i) a Procuradoria-Geral 

da República declarou que nada tinha a requerer e (ii) os réus requereram "acesso aos portais 

de consulta online dos dados telefónicos e extratos integrais já enviados pelas operadoras 

oficiadas [AC 3982/STF], mediante compartilhamento de senha que confira acesso irrestrito 

aos dados" (fl. 2493). 
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O Ministro Relator, ao indeferir os pedidos de diligências complementares apre-

sentados pelas partes, concedeu vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para apre-

sentação de alegações finais, na forma do art. 11 da Lei 8.038/1990. 

É o relatório. 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS DOS RÉUS: PRECLUSÃO 

As questões preliminares suscitadas pelas defesas dos réus foram rejeitadas pela 2' 

Turma do Supremo Tribunal Federal no acórdão pelo qual recebida a denúncia. Precluidas, 

portanto. 

MÉRITO 

No mérito, é importante sedimentar, inicialmente, considerações sobre o padrão 

probatório adequado ao caso concreto, levando em conta tanto a admissibilidade da prova 

indiciária quanto a da prova para além da dúvida razoável, em vista das modernas 

contribuições da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, da doutrina e do direito 

comparado acerca da matéria. 

Em sequência, passa-se a contextualizar os fatos no âmbito da "Operação Lava 

Jato" e analisar os fatos provados na investigação e na instrução processual penal. 

III.A PADRÃO PROBATÓRIO ADEQUADO AO COMBATE À MACROCRIMINALIDADE 

III.A.1 PROVA INDICIARIA 

Os presentes autos partem da revelação de um cenário de macrocriminalidade para 

além da PETROBRAS, no qual a distribuição dos altos cargos na Administração Pública Federal, 

incluindo os das Diretorias da PETROBRAS, funcionava como instrumento para a arrecadação de 

propinas, em benefício do enriquecimento de agentes públicos, da perpetuação criminosa no 
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poder e da compra de apoio político de agremiações a fim de garantir a fidelidade destas ao 

governo federal. Nesse contexto, a distribuição de cargos para políticos e agremiações estava, 

em várias situações, associada a um esquema de desvio de dinheiro público e pagamento de 

vantagens indevidas. Trata-se de um complexo esquema criminoso praticado em variadas 

etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e privado. 

A análise dos fatos subjacentes à Operação Lava-Jato engloba a existência de um 

cartel que se relacionava de forma espúria com diretorias da maior estatal do país por 

mecanismo de corrupção que era praticado com elevado grau de sofisticação, envolvendo a 

realização de acordo prévio e genérico de corrupção que posteriormente era concretizado em 

situações específicas com a utilização de diversas e veladas formas (encontros e trocas de 

mensagens, recurso a intermediários, prática de atos funcionais aparentemente lícitos, 

celebração de contratos ideologicamente falsos, entrega de dinheiro em espécie, operações de 

compensação, etc.) 

Nesse cenário, os crimes perpetrados pelos investigados são de dificil prova. Isso 

não é apenas um "fruto do acaso", mas sim da profissionalização de sua prática e de cuidados 

deliberadamente empregados pelos réus. 

Ficou bastante claro que os envolvidos buscavam, a todo momento, aplicar 

técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de identificação pelos 

órgãos de repressão penal do Estado. Nesse sentido, citam-se como exemplos: a frequente 

utilização de códigos em conversas telefônicas e telemáticas, o registro documental de 

atividade ilícitas de forma dissimulada (como são prova as anotações referentes às atividades 

do cartel na forma de campeonato esportivo ou mesmo de "bingo", adiante exploradas), as 

anotações em agendas de códigos e iniciais de nomes de modo cifrado, e a atuação conjunta 

entre os denunciados relacionados a diferentes empreiteiras. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de poder e se, 

simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? A solução mais 

razoável é reconhecer a dificuldade probatória e, tendo ela como pano de fundo, medir 

adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da defesa. 
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Nesse sentido, no julgamento da AP 470, que não coincidentemente era, também, 

um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se manifestou a Ministra Rosa 

Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro: 

"A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de 
criminalidade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do sistema 
de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso 
determina que se atenue a rigidez da valoração, possibilitando-se a condenação do 
acusado com base na versão da vítima sobre os fatos confrontada com os indícios e 
circunstâncias que venham a confortá-la. Nos delitos de poder não pode ser diferente. 
Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito, 
pela elaboração de esquemas velados, destruição de documentos, aliciamento de 
testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão 
(presunções, indícios e lógica na interpretação dos fatos). Dai a maior elasticidade na 
admissão da prova de acusação, o que em absoluto se confunde com fiexibilização das 
garantias legais (...) A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade 
implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do 
poder São, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil comprovação 
pelas chamadas provas diretas. (...) A essa consideração, agrego que, em determinadas 
circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta é a única disponível e a 
sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito positivo e à prática 
moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados criminais a ordem jurídica e a 
sociedade (fl. 52.709-11)". 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir seu voto no 

mesmo feito, destacando a importância dos elementos indiciários para demonstrar o dolo em 

delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulenta): 

"(...) Nos delitos societários e, em especial, nos chamados "crimes de colarinho branco", 
nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a condenação, sob pena de 
estimular-se a impunidade nesse campo. 
O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do que 
acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa, caracterizada pela 
adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administração de uma 
instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas 
tipificadas como crimes? 
É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um divisor de 
águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no conjunto de indícios confirmados 
ao longo da instrução criminal, que acabam evidenciando a intenção delituosa dos 
agentes, do que nas quase sempre raras provas diretas do comportamento ilícito, 
sobretudo no que toca ao dolo. 
Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Penal, a 
prova indiciária é "a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, 
autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", 
deixando evidente a possibilidade de sua utilização — sempre parcimoniosa 
evidentemente - quando o Estado não logra obter uma prova direta do crime. Significa 
dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios pode assumir a condição de 
prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de delito. 
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Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás, adverte Nicola 
Framarino dei Malatesta: 
"É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a certeza 
pode provir deles". 
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se inserem, 
portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados - no conceito clássico 
de prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado de forma a possibilitar-lhe o 
estabelecimento da verdade processual. (...)" 

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos autores sobre 

evidence, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há diferença de natureza entre 

prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios é entendimento ultrapassado. 

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova indiciária. 

Andrey Borges de Mendonça expõe a essencialidade da prova indiciária com 

relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro': 

"A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do delito de 
lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela utilização e 
aceitação da prova indireta/indiciária, notadamente para comprovar os dois aspectos 
centrais da produção probatória do delito de lavagem, quais sejam: a origem ilícita dos 
bens, valores e direitos e o elemento subjetivo do tipo. O uso de indícios é de 
importância inquestionável para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir 
as carências da prova direta em processos penais relativos a atividades delitivas 
enquadradas naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será 
habitual que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita 
dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto, a prova indiciaria adquire 
especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo se afirmado que se trata 
da "rainha" das provas em matéria de lavagem [LOMBARDERO EXPOSITO, Luis 
Manuel]. Realmente, é a utilização da prova indiciaria que poderá permitir uma eficaz 
persecução penal dos delitos de lavagem, impedindo que a impunidade reine nesta 
espécie de delitos. No Brasil, esta importância ainda não foi visualizada por parcela da 
doutrina e da jurisprudência, que continua a possuir enorme resistência em aceitar a 
possibilidade de condenação com base em "indícios". Porém, esta resistência se deve, 
em parte, a um equívoco na fixação dos conceitos. A palavra indícios é polissêmica e foi 
empregada pelo próprio legislador, no CPP, de diversas maneiras diferentes, com 
sentidos variados em relação ao distinto momento processual em que é utilizada. Em um 
desses sentidos, o legislador faz menção aos "indícios de prova", referindo-se a um 
conjunto de provas que permita um juízo de probabilidade. (...). Porém, veja que a 
expressão indícios, neste sentido, deve ser interpretada não como prova indireta, mas 
sim como um conjunto de provas que demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada 
(...). Em outras palavras, a expressão indícios, nesta acepção, está se referindo a uma 
cognição vertical (quanto à profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição 
sumária, não profunda, em sentido oposto à necessária completude da cognição, no 
plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória. Vale destacar que o 
próprio STF já reconheceu esses sentidos polissêmicos [STF — RE 287658 e HC 

1 	Andrey Borges de Mendonça, Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de 
dinheiro: prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503. 
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83.542/PE]. Porém, estes "indícios de prova" não podem ser confundidos com a "prova 
de indícios, esta sim disciplinada no art. 239 do CPP, aqui considerada em sua 
"dimensão probatória". (...). Assim, ao contrário do que alguns afirmam, a prova 
indiciária pode — e no caso da lavagem, deve, em razão da dificuldade de se obter provas 
diretas — ser utilizada para embasar um decreto condenatório, pois permite uma cognição 
profunda no plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua cognição acima de 
qualquer dúvida razoável" 

O próprio entendimento segundo o qual "não é exigida prova cabal" do crime 

antecedente da lavagem de dinheiro, que foi externado exemplificativamente nas apelações 

criminais 2000.71.00.041264-1 e ACR 2000.71.00.037905-4 pelo TRF4, citadas por Moro2, 

indica a assunção da necessária flexibilização de standard dentro dos limites permitidos pelo 

modelo beyond a reasonable doubt. 

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios, no sistema do 

livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, mesmo quando baseada 

em presunções hominis. 

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da ia  Turma do 

STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), a Suprema Corte entendeu que a exigência de prova 

direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a dedicação do 

agente a atividades delitivas podia ser inferida da quantidade dos entorpecentes apreendidos: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
MINORANTE DO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E 
VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À 
ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. 
PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA 
LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. 
DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA 
NO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 

O § 4° do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição 
da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: 
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não à 
organização criminosa. 

Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à 
atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, 
como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado 
à atividade delituosa. 

2 Sergio Fernando Moro. Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 
41, p.11-14, abr./jun. 2008. 
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O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de 
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, 
máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, 
definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação 
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. 
II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161- 162). Precedente (HC 
96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, 
DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-
00336). 

Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui 
elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas 
experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a 
qualificação penal da conduta. 

A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente 
complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de 
atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 
do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da 
repressão a essa espécie delitiva. 

O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a 
apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante 
raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, 
além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 

In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas 
apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a 
forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante 
(bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos 
antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida 
minorante. 

Ordem denegada 
(HC 111666, R. Min. Luiz Fux, ia  T., j. 8/5/2012) 

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios "são 

equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, 

seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo". 

Em conclusão, há farta doutrina e jurisprudência, brasileira e estrangeira, que 

ampara a dignidade da prova indiciaria e sua suficiência para um decreto condenatório. 

Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade em casos de 

crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os delitos de poder. Conduz-se, pois, 

à necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja em conformidade com o 

moderno entendimento da prova indiciaria. 

PROVA PARA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL 
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O standard de prova para além da dúvida razoável foi desenvolvido no direito 

anglo-saxão, a partir da evolução jurisprudencial sobre a matéria — como tipicamente ocorre 

no common law. Esse padrão decorreu da constatação, pelas cortes inglesas no século XVII, 

de que a certeza é impossível, e de que, caso exigida certeza, os jurados absolveriam mesmo 

aqueles réus em relação aos quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam 

aplicando o "reasonable doubt standard", que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública 

americana. 

Certeza, do ponto de vista filosófico, é um atributo psicológico e significa 

ausência de capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito da falta de 

criatividade do indivíduo do que a respeito da realidade. Todo indício, por natureza, é 

plurívoco. A partir de cada indício, teoricamente, podem-se lançar infinitas hipóteses 

explicatórias, muito embora poucas delas poderiam ser consideradas plausíveis. 

Assim, o que se deve esperar no processo penal é que a prova gere uma convicção 

para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para além de uma dúvida 

meramente possível. É possível que cinco testemunhas que afirmam não se conhecer, e não 

conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes razões que o suspeito matou a vítima, mas 

isso é improvável. 

A Suprema Corte Americana traçou alguns parâmetros para a dúvida razoável. Ela 

é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v. Louisiana, 1990), mas é 

mais que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California, 1994). 

O padrão probatório para além da dúvida razoável vem sendo incorporado em 

nosso ordenamento jurídico. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências à expressão 

"dúvida razoável'''. O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a questão da exigência 

de prova para a condenação, discorrendo que o standard de condenação criminal: 

(...) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado já 
impeça que se chegue a um juizo condenatório. Toda vez que as dúvidas que surjam das 
alegações da defesa e das provas favoráveis à versão dos acusados não forem razoáveis, 
não forem criveis diante das demais provas, pode haver condenação. Lembremos que a 

3 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova para condenação criminal 

	  \It.? 
é analisado. 
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presunção de não culpabilidade não transforma o critério da 'dúvida razoável' em 'certeza 
absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fl. 53.118-53.119). 

Esse padrão probatório revela-se o mais adequado não apenas para o combate à 

macrocriminalidade, mas para qualquer espécie de atividade cognitiva exercida pelo Poder 

Judiciário, precisamente pela já aventada impossibilidade de se afirmar certeza absoluta sobre 

qualquer evento, em especial se ocorrido fora do campo de cognoscibilidade imediata do 

órgão jurisdicional. A prova para além da dúvida razoável, por esse motivo, é inclusive a 

mais compatível com a busca pela verdade processual, paradigma moderno da dogmática 

processual penal que rejeita a simplória dicotomia das verdades real e formal. 

Exigir prova indene de qualquer dúvida possível para a prolação de édito 

condenatório é mais do que um aceno à impunidade: é exigência efetivamente 

incompatível com os limites da racionalidade humana. 

Feita essa observação, em crimes como aquele de que ora se cuida, esse padrão 

probatório deve ser privilegiado e articulado com a atribuição de particular relevância à prova 

indiciária, em razão da já defendida dificuldade de se obter provas diretas das práticas ilícitas, 

o que decorre tanto da profissionalização dos agentes envolvidos quanto do fato de que, em 

geral, esse tipo de infração penal não deixa vestígios. 

Com efeito, a prova direta de uma solicitação de propina, ocorrida em encontro 

reservado de corruptor e corrupto, é, no mais das vezes, impossível de se produzir. Nesse 

cenário, a construção da narrativa acusatória por meio da prova indiciária — aquela que, sem 

apontar diretamente para o núcleo do tipo, comprova as circunstâncias nas quais o crime 

necessariamente teria sido praticado — sempre permite que a defesa apresente versões 

alternativas para as circunstâncias provadas, que poderiam afastar a ilicitude na prática dos 

acusados. 

Por isso, é fundamental que, adotado o padrão da prova para além da dúvida 

razoável, a versão escusatória — que, seguramente, surgirá ao longo do processo — seja não 

apenas possível, mas coerente, plausível e respaldada por elementos de prova produzidos pela 

defesa. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS NO ÂMBITO DA CHAMADA OPERAÇÃO LAVA JATO 

A "Operação Lava Jato" desvendou grande e complexo esquema de corrupção de 

agentes públicos e de lavagem de dinheiro em detrimento da PETROBRÁS, mas que não se 

restringe a esta empresa. 

A operação abrange vasto conjunto de investigações e de ações penais vinculadas 

à 1V Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba. No início, apurava esquema de 

lavagem de dinheiro com participação do ex-Deputado Federal José Mohamed Janene, o 

doleiro Carlos Habib Chater e as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e 

Comércio Ltda. Esta apuração resultou no ajuizamento da ação penal n. 5047229-

77.2014.404.7000. 

A investigação inicial foi, a seu tempo, ampliada para abranger a atuação de diver-

sos outros doleiros, revelando a ação de grupos distintos, mas interligados. Tais doleiros se re-

lacionavam entre si para desenvolver atividades criminosas. Formavam, todavia, grupos autô-

nomos e independentes, com alianças pontuais. Isso deu origem a quatro operações, que aca-

baram, em seu conjunto, conhecidas como "Operação Lava Jato". 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, surgiram novas provas 

da ocultação de recursos provenientes de crimes de corrupção de recursos da PETROBRÁS, mas 

a esta não restrita. O aprofundamento das investigações evidenciou que, entre 2004 e 2012, 

diretores da Petrobrás eram nomeados e mantidos por influência de membros de partidos 

políticos. 

Também apurou-se que, para contratarem com a PETROBRÁS, as maiores 

construtoras brasileiras criaram um cartel, que passou a atuar de modo mais efetivo a partir de 

2004. Este cartel era formado, dentre outras, pelas empreiteiras: ODEBRECHT, UTC, OAS, 

CAMARGO CORRÊA, QUEIROZ Gano, MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, 

GALVÃO ENGENHARIA, IESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT, PROMON, MPE, 

SICANS1CA e GDK. Eventualmente, participavam das fraudes as empreiteiras ALUSA, 

FIDENS, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e 

CARIOCA ENGENHARIA. 
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Especialmente a partir de 2004, essas empresas conluiaram-se para dividir entre si 

as obras que contratariam com a PuritoimÁs, de modo a excluir empreiteiras não participantes 

do cartel dos convites para os processos seletivos, ou que os vencessem. 

Esse cartel atuou ao longo de anos de maneira organizada, inclusive com "regras" 

previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um campeonato de futebol'. 

Repartiam, ainda, as obras ao modo da distribuição de prêmios de um bingo'. Assim, antes do 

início dos certames, já se sabia qual seria a empresa ganhadora. As demais licitantes 

apresentavam propostas — em valores maiores do que os ofertados pela empresa que deveria 

vencer — apenas para dar aparência de legalidade à falsa disputa. 

Para garantir os interesses do cartel, as empreiteiras cooptaram determinados 

agentes públicos da PETROBRÁS, especialmente alguns diretores com grande poder de decisão'. 

Esta cooptação foi facilitada pelo fato de os diretores serem nomeados por influência de 

partidos políticos e de agentes políticos, o que facilitou a comunhão de esforços e interesses 

entre os poderes econômico e político para implantação e funcionamento do esquema, em 

detrimento do patrimônio público, da moralidade administrativa e da PETROBRÁS. 

Os funcionários de alto escalão, à revelia da PETROBRÁS, recebiam vantagens 

indevidas das empresas cartelizadas. Em contrapartida, omitiam-se em denunciar o cartel — ou 

seja, não criavam obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento —, e também 

agiam em favor do interesse das construtoras, restringindo os participantes das convocações e 

agindo para que a empreiteira escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, 

estes funcionários corruptos permitiam negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos 

4 AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, 
pertencente ao GRUPO SETAL, a SOG — ÓLEO E GÁS S/A, celebrou acordo de colaboração premiada com 
o Ministério Público Federal e, na ocasião, apresentou um documento, dissimuladamente intitulado 
"Campeonato Esportivo", o qual continha as regras de funcionamento do cartel (Processo n. 5083351-
89.2014.404. 7000/PR, Evento 1, ANEX010, Páginas 1-5 — documento anexo à cota de encaminhamento da 
denúncia). 

5 Vários documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A retratam o 
funcionamento do cartel, destacando-se o papel intitulado "reunião de bingo", em que são indicadas as 
empresas que deveriam participar das licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro — COMPERI, 
bem como o papel intitulado "proposta de fechamento do bingo fluminense" (COMPERJ), em que são 
listados os "prêmios" (diversos contratos do empreendimento) e os "jogadores" (diferentes empreiteiras) 
(Processo n. 5083351-89.2014.404.7000/PR, Evento 1, MAND BUSCAAPREENCI I, Páginas 1-27 — 
documento anexo á cota de encaminhamento da denúncia). 

6 A PETROBRÁS, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás e Energia; Exploração e Produção; 
Abastecimento; Internacional; Serviços. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
18/54 

AP 1015/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

desnecessários e com preços excessivos, aceleravam contratações com supressão de etapas 

relevantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades, todas em prol das 

empresas cartelizadas. 

Os valores ilícitos destinavam-se aos diretores corrompidos, aos partidos 

políticos e aos agentes políticos (sobretudo parlamentares), responsáveis pela indicação e 

manutenção daqueles nos cargos. 

As vantagens indevidas eram repassadas aos agentes políticos de maneira 

periódica e ordinária, e também de forma episódica (como no caso em tela), sobretudo 

em épocas de eleições ou de escolhas das lideranças. 

Os agentes políticos, plenamente conscientes das práticas indevidas que ocorriam 

na PETROBRÁS, não apenas patrocinavam a nomeação e manutenção dos diretores e dos demais 

agentes públicos no cargo, como também não interferiam no cartel existente e em todas as 

irregularidades subjacentes. Ou seja, o apoio e a sustentação política dos partidos políticos e 

seus integrantes, em especial aqueles que participavam do comando das legendas ou que 

exerciam funções relevantes no Governo Federal, para a indicação e manutenção do 

respectivo Diretor da PETROBRÁS, tinha a finalidade predeterminada de obter vantagens 

indevidas em prejuízo do Poder Público e da PETROBRÁS. 

A influência política ilícita sobre diretores corrompidos da PETROBRÁS revelou-se 

mais nítida na Diretoria de Abastecimento, na Diretoria de Serviços e na Diretoria 

Internacional, oriunda do Partido Progressista — PP, do Partido dos Trabalhadores — PT e do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB, da seguinte forma: 

a Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 

e 2012, era de indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 

a Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque entre 2003 e 2012, era de 

indicação do PT; 

a Diretoria Internacional, ocupada por Nestor Cerveró entre 2003 e 2008 e 

por JORGE ZELADA entre 2008 e 2012, era de indicação inicialmente do PT e depois do 

PMDB. 
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Para possibilitar o trânsito ilícito das vantagens indevidas entre os dois pontos da 

cadeia — ou seja, das empreiteiras para os diretores e políticos — atuavam profissionais 

encarregados da lavagem de ativos, que podem ser chamados de "operadores" ou 

"intermediários". Estes operadores cometiam novos ilícitos, mediante estratégias de ocultação 

e de dissimulação da origem dos recursos, para lavar o dinheiro e, assim, permitir que a 

propina chegasse aos seus destinatários de maneira insuspeita ou menos exposta. 

Em regra, o repasse dos valores ilícitos se dava em duas etapas. Primeiro, o 

dinheiro era repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia basicamente três 

formas: a) entrega de valores em espécie; b) depósito e movimentação no exterior; e c) 

contratos simulados (em geral, de consultoria) com empresas de fachada. 

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a segunda etapa, na 

qual os valores saíam do intermediário e eram enviados aos destinatários finais (funcionários 

públicos e agentes políticos), descontada a comissão do operador. Havia pelo menos quatro 

formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários das vantagens indevidas: 

A primeira forma — uma das mais comuns entre os políticos — consistia na en-

trega de valores em espécie, que era feita por meio de empregados ou prepostos dos operado-

res, os quais faziam viagens principalmente em vôos comerciais, com valores ocultos no cor-

po, ou em voos fretados; 

A segunda forma era por meio de transferências eletrônicas para empresas ou 

pessoas indicadas pelos destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou contas dos beneficiá-

rios; 

A terceira forma ocorria por meio de transferências e depósitos em contas no 

exterior, em nome de empresas offshores de responsabilidade dos agentes ou de seus familia-

res; 

A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de campanhas eleitorais, era a 

realização de doações "oficiais", devidamente declaradas, pelas construtoras ou empresas co-

ligadas, diretamente para os políticos ou para o diretório nacional ou estadual do partido res-

pectivo, as quais, em verdade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósi- 

to. 
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Deste modo, as investigações da "Operação Lava Jato" descortinaram a atuação de 

organização criminosa complexa, formatada em típica organização nodal, como 

modernamente sói ocorrer na macrocriminalidade relacionada aos chamados crimes de 

colarinho branco, pela qual os diversos envolvidos se especializaram em núcleos de atuação, 

relativamente autônomos, posto que interdependentes, dando, cada um, suporte à atuação dos 

demais. Destacam-se, na estrutura desvendada, basicamente quatro núcleos: 

O núcleo político, formado principalmente por parlamentares que, utili-

zando-se de suas agremiações partidárias, indicavam e mantinham funcionários corrompidos 

no alto escalão da PETROBRÁS, em especial os diretores. Em contrapartida, recebiam vantagens 

indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do núcleo econômico) (que logra-

vam obter contratos com a sociedade de economia mista), após a adoção de estratégias de 

ocultação e dissimulação da origem dos valores pelos operadores financeiros do esquema; 

O núcleo econômico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela 

PETROBRÁS, que se beneficiavam ilicitamente dos contratos e, em contrapartida, pagavam van-

tagens indevidas a funcionários de alto escalão da sociedade de economia mista e aos compo-

nentes do núcleo político, por meio da atuação dos operadores financeiros, para manutenção 

do esquema; 

O núcleo administrativo, formado pelos funcionários corrompidos no alto es-

calão da PETROBRÁS, especialmente os diretores, os quais eram indicados e mantidos pelos in-

tegrantes do núcleo político e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, com-

ponentes do núcleo econômico, para viabilizar o funcionamento do esquema; 

O núcleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das van-

tagens indevidas das empresas cartelizadas integrantes do núcleo econômico como do repasse 

dessa propina aos componentes dos núcleos político e administrativo, mediante estratégias de 

ocultação e dissimulação da origem desses valores. 

No decorrer das investigações e das ações penais, foram celebrados, entre outros, 

acordos de colaboração premiada com dois dos principais agentes do esquema criminoso: a) 

PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS entre 2004 e 2012, integrante 

destacado do núcleo administrativo da organização criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro 

que integrava o núcleo financeiro da organização criminosa, atuando no recebimento de vanta- 
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gens indevidas das empresas cartelizadas e no seu posterior pagamento a funcionários de alto 

escalão da PETROBRÁS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA, bem como a políticos e seus 

partidos, mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem desses valores. As decla-

rações destes dois colaboradores revelaram o envolvimento de vários integrantes do núcleo 

político da organização criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro 

no Supremo Tribunal Federal. 

PAULO ROBERTO COSTA foi Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS, nomeado e 

sustentado no cargo, principalmente, pelo Partido Progressista (PP) e, posteriormente, pelo 

PMDB. ALBERTO YOUSSEF operava o recebimento e o repasse de propinas, sobretudo a PAULO 

ROBERTO COSTA, aos partidos e aos respectivos parlamentares. 

As colaborações premiadas de ambos, somadas às declarações prestadas por ou-

tros envolvidos e a diversos elementos de prova, permitiram desvendar as particularidades do 

esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro estabelecido na 

PETROBRÁS, em especial na Diretoria de Abastecimento. 

Com efeito, tendo sido inicialmente indicado para o cargo pelo PP, PAULO ROBERTO 

COSTA adoeceu no ano de 2006 e enfrentou um movimento político, apoiado inclusive por par-

te de alguns funcionários da própria PETROBRÁS, que pretendia substituí-lo na Diretoria de 

Abastecimento. Para que isso não ocorresse, PAULO ROBERTO COSTA obteve apoio da bancada 

do PMDB no Senado'. 

O apoio do PMDB para a manutenção de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de 

Abastecimento também foi confirmado pelo colaborador Deicídio do Amarar. Tal fato foi re-

pisado por ele em sua oitiva ocorrida no curso da instrução processual penal, na qual ressaltou 

também que VALDIR RAUPP "é um Senador diferenciado, isso é inegável. E, claro, quando se 

discute apoio político, o presidente do partido, ele é o porta-voz daquele partido com relação 

7 	Conforme Termo de Colaboração ft° 01 de PAULO ROBERTO COSTA. 

8 	"(.) QUE isto ocorreu também porque PAULO ROBERTO COSTA ficou gravemente enfermo, em uma via- 
gem para a Ásia; QUE a chance de ele sobreviver na época era baixa; QUE ALAN KARDEC, o gerente 
executivo da Diretoria de Abastecimento, tentou ganhar o cargo; QUE quando PAULO ROBERTO COSTA se 
recuperou, buscou o PMDB para se manter no cargo; QUE quem conduziu este processo de o PMDB "as-
sumir" a Diretoria Internacional e a Diretoria de Abastecimento foi o então Ministro de Minas e Energias 
SILAS RONDEAU, que era ligado ao PMDB do Senado, em especial a ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO, 
RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO (..)". Termo de colaboração n. 02 de DELC1DIO DO AMA-
RAL. 
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à indicação de alguém. [...I Então, claro, um presidente de partido e um Senador, como o Se-

nador Raupp, que já foi governador de estado, ele tinha importância dentro do processo'. 

Nesse contexto é que se insere a solicitação de vantagem indevida feita por VALDIR 

RAUPP a PAULO ROBERTO COSTA, por intermédio de FERNANDO BAIANO, para o custeio de despe-

sas de campanha do réu ao Senado Federal, em 2010. 

PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, aquiesceu a esse pedido, pois ciente que o réu 

era figura relevante no PMDB, afinal Presidente da sigla no Estado de Rondônia e Vice-Presi-

dente Nacional do partido à época, tendo sido, anteriormente, líder da legenda no Senado. 

Como já afirmado, sua manutenção na Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS, a partir de 

2006, deveu-se fundamentalmente ao apoio político que recebeu desse partido e também do 

PT, e a contrapartida lógica e explícita a essa apoio era o atendimento de solicitações dessa 

natureza quando formuladas por integrantes das agremiações respectivas.  

É este, precisamente, o caso destes autos: crimes de corrupção passiva e de lava-

gem de dinheiro, decorrentes de condutas de VALDIR RAUPP e dos demais corréus. 

'D.0 FATOS COMPROVADOS NO CURSO DESTA AÇÃO PENAL 

ID.C.1 DA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA FEITA POR VALDIR RAUPP A PAULO ROBERTO 
COSTA 

Consoante a narrativa contida na denúncia, VALDIR RÁUPP solicitou vantagens in-

devidas a PAULO ROBERTO COSTA, em 2010, para o custeio de despesas de sua campanha ao Se-

nado Federal, no valor de R$ 500.000,00. 

A solicitação foi transmitida ao ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS pelo 

colaborador FERNANDO BAIANO, então operador financeiro ligado ao PMDB e que tinha relação 

de proximidade com VALDIR RAUPP. Ao esclarecer os motivos que levaram VALDIR RAUPP a lhe 

pedir essa intermediação, FERNANDO BAIANO afirmou que "RAUPP sabia da relação e proximi-

dade do declarante com PAULO ROBERTO, assim como da sistemática existente na PETRO- 

9 Fl. 2319. 
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BRAS de beneficiamento dos políticos em decorrência das contratações"10. Essa relação de 

proximidade entre ambos foi confirmada na oitiva do colaborador Nestor Cerveró, ocorrida no 

curso da instrução processual penal. 

Com fundamento em informações obtidas a partir do afastamento do sigilo tele-

mático dos então investigados'', foi possível reforçar a veracidade das afirmações dos colabo-

radores. Os registros telefônicos dos envolvidos demonstraram a existência de diversos conta-

tos telefônicos entre terminais vinculados a FERNANDO BAIANO e a telefones do gabinete do Se-

nador, bem como de celulares do próprio parlamentar e do réu PEDRO ROCHA". 

Ficou provado' também que, no dia 13/09/2012, o Senador e FERNANDO BAIANO 

encontraram-se no hotel Pestana, no Rio de Janeiro. Nessa data, VALDIR RAUPP ligou para 

FERNANDO BAIANO usando seu terminal pessoal (61-81735495), às 21:26; minutos depois o co-

laborador encontrava-se na área de cobertura do local, conforme constatado pelas ERBs de 

seu celular. Dados obtidos junto à administração do hotel" demonstram ainda que o Senador 

pagou despesa no lobby do estabelecimento, exatamente o local em que FERNANDO BAIANO 

afirma ter se encontrado com VALDIR RAUPP. 

Durante a fase inquisitorial, o réu alegou que conheceu FERNANDO BAIANO nos cor-

redores do Senado Federal, e que teve apenas esse único contato com ele". 

Já em seu interrogatório judicial, VALDIR RAUPP deu contornos diferentes a seu re-

lato. Ao reafirmar que conheceu FERNANDO BAIANO nas dependências do Congresso Nacional, 

o réu deu detalhes acerca do assunto tratado, referente à indicação de empresa que atuava no 

sistema de aviação. Deixou em aberto a possibilidade de que tenha ocorrido o encontro do Rio 

de Janeiro, em 2012, e também que na ocasião possam ter discutido indicação para o cargo de 

Diretor da Agência Nacional do Petróleo — que acabou não se confirmando". O Senador ne-

gou ainda qualquer solicitação de propina a PAULO ROBERTO COSTA, FERNANDO BAIANO OU 

ALBERTO YOUSSEF. 

10 Fls. 824/827. 
11 Ac 4113, apenso 6 dos autos principais. 
12 Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 15/2016 (fls. 127/140 da AC 4113, apenso 6 dos autos 

principais). 
13 Idem. 
14 Por meio da AC 4095, apenso 5 dos autos principais. Informação contida na fl. 47. 
15 Fls. 429/434. 
16 Fl. 2409-verso. 
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No curso da instrução processual penal, a testemunha Amir Francisco Lando, arro-

lada pela defesa, afirmou que teve um encontro com o Senador e com FERNANDO BAIANO em 

ocasião distinta daquela comprovada a partir dos dados de localização de ERBs dos ce-

lulares do réu e do colaborador, e que foi analisada na denúncia. Esse fato é mais um ele-

mento que corrobora a existência de relacionamento entre ambos e, mais que isso, aponta para 

a imprecisão da tese defensiva para os fatos narrados na denúncia. Cabe transcrever os seguin-

tes trechos do depoimento prestado pela testemunha (fls. 2392-verso/2394): 

ADVOGADO - Em um depoimento prestado na ação penal, o Senhor Fernando Soares, 
conhecido como Fernando Baiano, afirmou que teve um encontro com o Senador Raupp 
e com o senhor no Rio de Janeiro, em um restaurante. O senhor podia nos informar 
sobre esse fato? 

TESTEMUNHA - Olha, eu já prestei esse esclarecimento na Polícia Federal e é muito 
simples. Eu, uma vez, por acaso, eu era já advogado, estava fora de mandato, eu tenho 
algumas (ininteligível) nessa área de desapropriações (ininteligível). Tinha no Rio de 
Janeiro uma (ininteligível), duas. Então, eu fui ao Rio e, por acaso, eu entrei num hotel 
que é o Ibis, e o Senador, na hora que eu entrei ele não estava, mas depois, na hora do 
meio-dia, quase ao meio-dia, ele apareceu, e eu, claro, vou cumprimentar o Senador. E vi 
ele lá. Olha, tanto quanto eu me lembro, nós saímos pra almoçar, eu e ele. Ele falando 
das questões do Partido em geral e me convidando pra ser candidato. Foi, então, antes de 
2010, só posso dizer isso. Não posso precisar a data (ininteligível). Ele, então, falando 
comigo. Agora, lá, essa questão já foi ventilada. Eu não vi, eu, primeiro, nem conhecia, 
nesse momento, eu não o conhecia. Conheci depois quando na mídia e conheci também 
numa outra circunstância. Aí, o Fernando nem sabia, mas, primeiro, ninguém veio falar 
conosco, ninguém sentou na nossa mesa, quer dizer, o almoço fui eu e o Raupp 
conversando política mais local do que outra coisa, enfim, conversas normais, mas 
fundamentalmente foi uma conversa política sobre possível candidatura que eu devia 
sair, eu disse que nem queria e tal. E eu fui candidato em 2010, então foi antes, eu não 
sei se já foi em 2010, no começo, ou se foi no final de 2009, não posso também precisar. 
Então, pra mim, é uma coisa corriqueira, era uma coisa sem importância, a gente guarda 
as coisas mais importantes, sobretudo os velhos, os velhos guardam as coisas mais 
importantes. 
I• • •I 
MINISTÉRIO PÚBLICO - Esse encontro no Ibis foi em qual cidade? 

TESTEMUNHA - No Rio de Janeiro. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Rio de Janeiro. O senhor lembra qual foi o Ibis ali? Qual dos 
quatro? 

TESTEMUNHA - Perto do aeroporto. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Ibis Santos Dumont. 

TESTEMUNHA — É. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO - O senhor estava hospedado lá? 

TESTEMUNHA - Eu me hospedei, eu fiquei lá um dia só, apenas um dia. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Foi um encontro casual com o Senador? 

TESTEMUNHA - Foi absolutamente casual. Eu tenho um filho que mora no Rio de 
Janeiro, e até eu ia almoçar com o meu filho, mas ele não pôde, até jantei depois com 
ele. Encontrei o Raupp, estava ali na entrada, no hall de entrada, ele chegou: "ah e tal". 
Foi nessa maneira, não teve outra. 

Embora não haja, nesse depoimento, detalhes mais precisos acerca dos assuntos 

tratados no encontro, é fato que a mera circunstância de FERNANDO BAIANO ter se juntado aos 

demais em almoço casual, no qual, ao que tudo indica, não houve discussão de negócios de 

qualquer natureza, demonstra a proximidade do colaborador e de VALDIR RAUPP. 

Em vista dessas considerações, está provada, para além de qualquer dúvida razo-

ável, a solicitação de vantagem indevida feita por VALDIR RAUPP a PAULO ROBERTO COSTA, por 

intermédio de FERNANDO BAIANO. Os fatos subsequentes, explorados a seguir, reforçam essa 

conclusão e também indicam, com adequado substrato probatório, a participação de MARIA 

CUIA e PEDRO ROCHA no crime. 

DA OPERÁCIONALIZAÇÁO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA 

A despeito de negar a prática do crime de corrupção passiva, os réus VALDIR 

RAUPP, MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA não apresentaram qualquer versão plausível para afastar a 

ilicitude dos fatos revelados pela investigação. 

Com efeito, o colaborador PAULO ROBERTO COSTA informou que encarregou 

ALBERTO YOUSSEF, como costumeiramente acontecia, de operacionalizar o pagamento da van-

tagem indevida solicitada por VALDIR RAUPP. O doleiro era responsável pela administração do 

"caixa geral de propinas" devido ao PP mantido pelas empresas atuantes no cartel estabelecido 

perante a Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS e o mais notório integrante do núcleo fi-

nanceiro da organização criminosa alvo das investigações da "Operação Lava Jato". 
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VALDIR RAUPP, por sua vez, determinou que os funcionários de seu gabinete, 

MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA, intermediassem o pagamento das vantagens indevidas junto ao 

doleiro. 

ALBERTO YOUSSEF definiu que o montante seria pago pela QUEIROZ CALVÁCI, pois 

havia um saldo de propinas a ser pago pela empresa, decorrente de contratações fraudulentas 

realizadas junto à Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS. A construtora manifestou interes-

se de realizar o pagamento por meio de doações eleitorais "oficiais". O operador expôs a situ-

ação a MARIA CUJA, que levou a questão ao Senador, o qual concordou com a sistemática e 

acrescentou que a doação deveria ser feita ao Diretório Estadual do PMDB de Rondônia, para 

posterior repasse a sua conta de campanha. 

Tanto no depoimento prestado no inquérito quanto no interrogatório judicial, 

VALDIR RAUPP afirmou que sua funcionária não conhecia ALBERTO YOUSSEF e jamais esteve no 

escritório dele. 

MARIA CLÉIA, intimada a depor no inquérito, optou por exercer seu direito ao si-

lêncio". No interrogatório judicial, negou conhecer ou ter entrado em contato, em qualquer 

ocasião, com YOUSSEF. 

Já no momento em que ofertada a denúncia essa alegada inexistência de relaciona-

mento com o operador financeira restou descaracterizada, em vista dos dados obtidos a partir 

do afastamento do sigilo telemático dos envolvidos. 

No dia 13/08/2010, data em que a ré MARIA CLÉIA esteve em São Paulo para tratar 

de possível doação eleitoral a ser realizada pela empresa Votorantim, segundo afirmou, foram 

identificadas duas ligações partindo de seu terminal (61-99566492) para terminal de São 

Paulo (11-84982226), registrado em nome de Cícera Rosângela da Silva. 

A ré, naturalmente, afirmou desconhecer essa pessoa, visto que esse terminal era 

na realidade utilizado por YOUSSEF, conforme conclusão do Relatório de Análise de Polícia Ju-

diciária n. 03/2016% obtida a partir do cruzamento de diversas chamadas envolvendo esse nú-

mero de celular. Ainda nessa mesma data, foi identificado que a ré efetuou diversas ligações 

para o gabinete do Senador, bem como para seu terminal pessoal, o que evidencia que VALDIR 

17 Fls. 714/715. 
18 Fls. 124/129 da AC 4022, apenso 4 dos autos principais. 
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RAUPP coordenou e supervisionou todo o processo de operacionalização do pagamento das 

vantagens indevidas". 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 03/2016 aponta também que, no dia 

1709/2010, data em que realizado o pagamento da segunda parcela da propina acertada, dis-

farçada de doação eleitoral "oficial", MARIA CLÉIA realizou novamente duas ligações para o 

terminal registrado em nome de Cícera Rosângela, mas na realidade utilizado por YOUSSEF. 

Esses elementos, aliados à ausência de qualquer explicação plausível para esses 

contatos por parte da defesa, comprovam de forma indene de dúvida razoável a veracidade 

das afirmações do colaborador ALBERTO YOUSSEF, no sentido de que, no dia 13/08/2010, MARIA 

CLÉIA foi a seu escritório e ali acertaram os últimos detalhes para a realização do pagamento. 

Na sequência, foram realizadas as duas doações eleitorais pela QUEIROZ GALEÃO 

para o Diretório Estadual do PMDB de Rondônia, em 27/08/2010 e 10/09/2010, nos valores de 

R$ 300.000,00 e R$ 200.000,00, respectivamente. 

A natureza ilícita dessas doações é comprovada pela mensagem eletrônica enviada 

por Othon Zanoide de Moraes Filho (executivo da QUEIROZ GALV;i0 e responsável pelos conta-

tos com Alberto Youssef à época) ao colaborador, na qual elenca os "recibos faltantes", em 

evidente referência às doações eleitorais negociadas com o doleiro, como parte do arranjo 

criminoso instalado na PETROBRAS, mais especificamente na Diretoria de Abastecimento. Den-

tre os recibos enumerados está o referente à doação de 27/08/2010 ao "PMDB de Rondônia", 

conforme segue: 

19 Relatório de Análise de Policia Judiciaria n. 15/2016 (fls. 127/140 da AC 4113, apenso 6 dos autos 
principais). 
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Essa mensagem foi enviada a "Primo" (apelido de YoussEr) no dia 30/08/2010, 

véspera do pagamento da segunda parcela da propina. Já no dia 02/09/201, o réu PEDRO ROCHA 

emitiu os recibos solicitados por Othon Zanoide, elemento central para comprovar a participa-

ção desse réu nos fatos. 

Com efeito, em episódio muito semelhante ao ora examinado, referente à doação 

eleitoral feita pela empresa IESA, também atuante no cartel da PETROBRAS, foi MARIA CEEin 

quem indicou o Diretório Estadual do PMDB de Rondônia como beneficiário dos valores e 

emitiu os recibos respectivos'. Esse fato demonstra, a um só tempo, que a ré MARIA CUIA es-

teve ativamente envolvida na arrecadação de valores para a campanha de VALDIR Rikurr, em 

2010, e também que a emissão dos recibos, no caso dos autos, por PEDRO ROCHA, deu-se deli-

beradamente para evitar a identificação da natureza ilícita dos valores, por meio da distribui- k 

ção das tarefas necessárias a diversos agentes distintos'. 

20 Fls. 605/609. 
21 Fatos explanados nas notas de rodapé n. 26 e 27 da denúncia 
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Outro elemento que comprova a natureza ilegal dessas doações é a agenda de 

PAULO ROBERTO COSTA, apreendida nas primeiras fases da "Operação Lava Jato", quando o ex-

Diretor de Abastecimento da Petrobras sequer era colaborador. Esse documento, portanto, tem 

valor probatório destacado, e indica de forma segura a ilicitude que permeou todo o arranjo 

analisado nestes autos. 

Nessa agenda há anotações referentes a pagamentos de propina a diversos agentes 

públicos. O colaborador explicou que obteve essas informações em tabela que viu no escritó-

rio de YOUSSEF, e que as copiou para ter uma noção do quanto já havia sido repassado a políti-

cos. 

Nesse documento, já apresentado na denúncia e que serviu de elemento de corro-

boração em diversas ações penais originadas a partir das investigações da "Operação Lava 

Jato", é possível perceber anotação na qual se lê "0,5 WR"22, referente aos R$ 500.000,00 pa-

gos pela QUEIROZ GALVÁO a VALDIR RAUPP, conforme orientações de ALBERTO YOUSSEF: 
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Durante a instrução processual penal, foram colhidos depoimentos de diversos co-

laboradores que confirmaram todos os fatos narrados na denúncia. Dentre eles, cabe explorar 

as declarações de Pedro Corrêa, pois não foram veiculadas na exordial acusatória, visto que 

àquela altura o ex-deputado ainda não era colaborador, mas que ilustram bem como eram no-

tórias as práticas ilícitas de membros do PMDB do Senado, como o réu VALDIR RAUPP23: 

22 O "w" deve-se ao fato de que PAULO ROBERTO COSTA acreditava, na época, que "Valdir" era com "w". 
23 Fls. 2299/2301. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO - Certo, O.k.! Com relação ao caso aqui concreto da denúncia, 
o senhor tem conhecimento, não estava constando na denúncia, mas o senhor tem 
conhecimento que o Senador Valdir Raupp, ele solicitou esses benefícios e pagamento 
de propina ao Paulo Roberto Costa? 

COLABORADOR - Nós tomamos conhecimento porque havia o seguinte, quando o 
Paulo Roberto Costa prestava contas, porque nós nunca tratamos, nenhum deputado, a 
não ser o Deputado José Janene, tratava de dinheiro com o doutor Paulo Roberto Costa. 
Quando nós fizemos a reunião interna, na bancada, dos deputados e senadores, nós 
acertamos que nenhum de nós ia procurar nenhum empresário, nem ia procurar o Paulo 
Roberto Costa, quem ficou encarregado de fazer isso era o Deputado José Janene e o 
operador chamado Alberto Youssef. Então, nós..., quando o Janene teve doente, já em 
2010 começou a adoecer - 2009, 2010 -,Alberto Youssef praticamente passou a tomar 
parte em tudo, então era quem operava tudo, e o Paulo Roberto fazia então uma 
prestação de contas a ele. E o Alberto Youssef nos dizia: "Olha, tiraram tanto pro 
PMDB, tiraram tanto pro PT" - que era dinheiro nosso. E ai, quando houve aquele 
episódio, por exemplo, do PSDB, que tiraram dez milhões, que a Queiroz Gaivão pagou 
pra evitar aquela CPI da Petrobras, era dinheiro que deveria ir pro caixa do PP e que foi 
desviado pra fazer esse negócio. Então, o Alberto Youssef nos dizia que, a pedido do 
Paulo Roberto, tinha mando quinhentos mil reais para o Senador Valdir Raupp. 
Porque todo aquele dinheiro que vinha de Petrobras, que vinha através dos contratos de 
Petrobras, eram todos oriundos de propina, que tava sendo lá feito pra fazer isso mesmo. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Tá. Então, o Alberto Youssef comunicava o senhor de todo o 
repasse para os demais? 

COLABORADOR - Comunicava não só a mim, fazia uma reunião sempre com alguns 
deputados da bancada: eu, o Mário Negromonte, o Nelson Meurer, o Pizzolatti. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Então, só pra ficar claro, então, o Alberto Youssef 
comunicou ao senhor que tava repassando o recurso ao Senador Valdir Raupp? 

COLABORADOR - Comunicou, comunicou que tava repassando quinhentos mil 
reais, que tava repassando através de conta oficial ou através de caixa dois. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Falou o valor também? 

COLABORADOR - Quinhentos mil reais. Dizia, porque saia o dinheiro, os quinhentos 
mil reais foram pra lá. Como ele fez, não sei. 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Tá. Última pergunta. Havia várias formas - né? -, já 
noticiado, do repasse a esse dinheiro. Era comum também o repasse de dinheiro através 
de doações oficiais? 

COLABORADOR - Claro, fazia doações, as empresas faziam doações oficiais, eram 
oriundas dos acertos nos contratos da Petrobras, mas que eram feitas de maneira como se 
fossem doações oficiais. 

[•• .1 
JUIZ - Eu gostaria de saber o seguinte: Essas pessoas do PMDB - tá? -, que o senhor 
coloca que o PMDB passou a apoiar Paulo Roberto Costa, o senhor sabe qual a 
participação? Qual a parcela de participação que o senhor Valdir Raupp tinha nesse..., se 
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ele tinha algum tipo de parcela ou não? Se ele era uma das pessoas que representava o 
PMDB pra poder dar esse apoio ou não? Já que o senhor tinha contato com ele. 

COLABORADOR - Nesse entendimento inicial, o Senador Valdir Raupp não participou. 

JUIZ — Sim. 

COLABORADOR - Agora, ele era, ele foi presidente do partido do PMDB, durante um 
determinado período, ele era vice-presidente, subiu à presidência, com o afastamento da 
presidência, do Presidente Michel, Michel Temer. Então, dai pra frente, ele teve um 
relacionamento como um todo, todo o PMDB teve, não é? Então, ele teve um 
relacionamento com o Paulo Roberto Costa, mas no começo, não. 

JUIZ - No primeiro acerto, não. É isso que o senhor quer dizer? 

COLABORADOR - Não, não. 

JUIZ - Posteriormente, o senhor acredita que teve? 

COLABORADOR - Posteriormente. Posteriormente, ele recebeu esse dinheiro é porque 
Paulo Roberto constava. Paulo Roberto quis montar uma bancada de apoio a ele, para a 
manutenção dele no cargo. Então, o Senador Valdir Raupp fazia parte dessa bancada. 

Finalmente, é fundamental destacar que os réus não lograram infirmar as con-

clusões do órgão acusatório. Durante toda a instrução processual penal, não foi apresentada 

nenhuma narrativa ou versão para os fatos provados que pudesse afastar a conclusão no senti-

do de que as doações eleitorais realizadas pela QUEIROZ CALVA() cuidaram-se de efetivo paga-

mento de propina, em razão do cargo de Senador ocupado por VALDIR RAUPP e do apoio políti-

co que ele, na condição de integrante da organização criminosa, especificamente de seu subn-

úcleo político composto por membros do PMDB do Senado, conferia a PAULO ROBERTO 

COSTA, para garantir a manutenção deste na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Portan-

to, os fatos narrados na denúncia foram efetivamente provados para além da dúvida razoável 

no curso da investigação e da instrução processual penal. 

IILD INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E TIPIFICAÇÃO 

Estando devidamente comprovados nos presentes autos os fatos acima narrados, passa-

se a efetivar o enquadramento legal das condutas praticadas pelos réus Valdir Raupp, Maria 

Cléia e Pedro Rocha. 
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III.D.1 CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRATICADO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, POR VALDIR RAUPP, 

MARIA CLÉIA E PEDRO ROCHA 

No ano de 2010, em data que não é possível precisar, mas entre o final do primeiro 

semestre e o início do segundo, VALDIR FtAUPP, em razão de sua função, solicitou vantagem 

indevida, no valor de R$ 500.000,00, a PAULO ROBERTO COSTA, a quem empenhava seu apoio 

político para manutenção no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. 

Posteriormente, recebeu a vantagem indevida, incumbindo MARIA CLÉIA e PEDRO 

ROCHA de operacionalizar o pagamento junto a ALBERTO YOUSSEF , o que efetivamente ocorreu. 

O repasse dos valores consistiu na realização de duas doações eleitorais "oficiais" pela 

QUEIROZ GALVÁ0, que descontou esses valores do "caixa geral de propinas" mantido junto ao 

doleiro. 

A conduta acima descrita se amolda ao delito tipificado no art. 317-§ 1° do Código 

Penal: 

Art. 317- Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: 
Pena — reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
§ 1° - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o pratica infringindo 
dever funcional. 

III D 2 CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, POR VALDIR RAUPP, 

MARIA CLÉIA E PEDRO ROCHA 

Nos dias 27/08/2010 e 1° /09/2010, VALDIR RAUPP, MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA, 

em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem e a natureza ilícita de produto do 

crime antecedente de corrupção passiva, para tanto se valendo do sistema eleitoral, ao receber 

as vantagens indevidas da construtora QUEIROZ GALVA0 por meio de doações eleitorais "ofici-

ais", realizadas nessas datas. 

Com essas condutas, praticaram, pelo menos por duas vezes, o crime tipificado no 

art. 1°-V da Lei n°9.613/1998: 
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Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de cri-
me: 

1.• .1 
V — contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omis-
são de atos administrativos; 

1- • -1 
Pena: reclusão de três a dez anos e multa. 

M.E CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS PROVADOS 

III.E.1 CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATO DE OFICIO 

Embora o Código Penal brasileiro seja claro ao desenhar o tipo penal da corrupção 

passiva, em sua forma simples (art. 317, capta do CP), como sendo a conduta de solicitar, 

receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da mera condição de funcionário 

público, é certo que a doutrina pátria e, principalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte 

têm debatido intensamente a necessidade, ou não, de mais uma elementar para que tal tipo 

penal se configure: trata-se da elementar que se relaciona ao chamado "ato de ofício". Ou seja: 

tem-se questionado se, para que se esteja diante do crime de corrupção passiva, faz-se 

necessário, ou não, que a vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida tenha relação 

com a possível prática, que até pode não ocorrer, de um ato funcional inserido na gama de 

atribuições do funcionário público corrompido. 

Essa discussão teórica, que produz relevantes consequências práticas, foi travada, por 

exemplo, quando do julgamento, pelo STF, da Ação Penal n. 307/DF (Caso Coltor), tendo esta 

Corte ao final definido, na esteira do entendimento do Relator Min. Ilmar Gaivão, que a con-

sumação do delito de corrupção passiva, se, de uma parte, prescinde da efetiva realização do 

ato funcional correspondente, de outra, exige que a prática ou a omissão deste ato tenha sido a 

causa da solicitação, do recebimento, ou da aceitação da vantagem indevida ou da promessa 

de vantagem indevida". 

24 Supremo Tribunal Federal, Revista Trimestral de Jurisprudência, volume 162, p. 43. A tese invocada pelo 
Relator, que se sagrou vencedora, foi no sentido de não ter sido apontado pelo órgão acusatório o ato de 
oficio configurador de transação ou comércio com o cargo então exercido pelo Presidente da República 
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O STF enfrentou novamente o tema - ato de oficio como requisito necessário, ou não, 

à configuração típica do crime de corrupção passiva - quando do julgamento da Ação Penal n. 

470/MG (Mensalão). 

Neste julgamento, a Suprema Corte, por maioria, mantendo a orientação posta no 

julgamento da AP 307/DF, exigiu, para o reconhecimento do crime de corrupção passiva, que 

a vantagem solicitada ou recebida se relacione com a possível prática ou omissão de algum 

ato de ofício pelo funcionário corrupto ou corrompido. Entretanto, não se exigiu que o ato de 

oficio efetivamente fosse omitido ou praticado, conforme o caso, bastando-se a perspectiva 

dessa prática ou omissão de ato de oficie. 

Nessa linha, segundo sumarizado pelos Min. Gilmar Mendes e pelo Min. Fux, 

respectivamente, para o STF "é indispensável ato de ofício em potencial para configuração 

do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva prática pelo 

corrupto", e "o ato de oficio funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem 

indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrupção "26. 

Pois bem. Seguindo este entendimento e aplicando-o ao caso dos autos, há que se 

questionar qual o ato que, inserido no rol de atribuições do agente público corrompido, foi 

25QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva: a 

propósito do julgamento do mensalão (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 

Paulo, n. 106, jan/mar. 2014 p. 8 

26 Entretanto, para alguns, como para o Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Corte, ao apreciar 

a mesma matéria nesta AP 470, "externou um entendimento mais abrangente, assentando ser suficiente, 

para a configuração do tipo previsto no art. 317 do Código Penal, o mero recebimento de vantagem 

indevida, por funcionário público, dispensando-se a precisa identificação do ato de oficio. E mais: 

dispensou, também, a necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do 

servidor e a prática de determinado ato funcional. Basta, pois, segundo entende a Corte, para a 

caracterização do delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de vantagem indevida, 

subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não 

ident(cado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do 

funcionário público". QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção 

ativa e passiva: a propósito do julgamento do mensalão (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. São Paulo, n. 106, jan/mar. 2014 p. 8) 
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praticado ou poderia ter sido por ele praticado, como contrapartida à vantagem indevida que 

recebeu. 

No caso concreto, o exame dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra 

que VALDIR RAUPP praticou o crime de corrupção passiva ao receber, com o auxílio dos 

outros dois denunciados, vantagens indevidas pagas por empreiteira integrante do cartel, por 

intermédio do doleiro Alberto Youssef, em troca de seu apoio político, na condição de Senador 

do PMDB, para manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da 

Petrobras. Tratou-se de uma vantagem pela viabilização do funcionamento do esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro já descrito. 

Nessa linha, o ato de ofício do crime de corrupção passiva praticado por VALDIR 

RAUPP consistia em conceder permanente apoio político para viabilizar a indicação e, em 

seguida, manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. 

Note-se que, no Brasil e em vários outros países democráticos, é inegável que a indicação de 

nomes para ocuparem cargos de livre nomeação' em empresas estatais faz parte do plexo de 

funções próprias dos agentes políticos, que, em geral, atuam sob a orientação do partido 

político ao qual o mesmo se vincula. Trata-se, portanto, de atividade que se insere de modo 

natural na rotina da política no país, sendo um dado próprio da realidade, independentemente 

de eventuais críticas que se faça a ele. E foi justamente em troca de desempenhar tal atividade 

— apoio político a Paulo Roberto Costa, e, assim, ao próprio esquema de desvio de recursos da 

Petrobrás — que VALDIR RAUPP recebeu vantagem indevida paga pela Queiroz Gaivão por 

intermédio do doleiro Alberto Youssef. 

Note-se, ainda, que as investigações da "Operação Lava Jato" expuseram à 

sociedade brasileira que o relacionamento entre executivos de grandes grupos econômicos e 

políticos destacados, como é o caso de VALDIR RAUPP, nunca é meramente pontual: nesse 

relacionamento, ambas as partes procuram se empenhar em produzir relações duradouras, para 

espraiar os beneficios dessas espúrias transações ao longo do tempo. 

27 De acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as 
empresas federais abrigam, no total, 223.171 funções desse tipo — sendo 94% delas nas dez maiores 
companhias. A pesquisa não informa quantas vagas foram ocupadas por indicações que beneficiam partidos 
políticos, mas também não se pode afirmar que a prática era aplicada exclusivamente a vagas de livre 
provimento. (http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-07-04/temer-novalei-estatais.html)  
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O cerne dessas relações é, sabidamente, o atendimento mútuo de interesses 

ilegítimos: por um lado, e apenas exemplificativamente, concede-se benesses indevidas em 

contratações de grande monta com a Administração Pública, diretamente ou por meio de 

indicados a cargos estratégicos, ou se age de modo a frustrar a regulação e/ou fiscalização do 

setor econômico no qual as empresas favorecidas atuam, aqui também direta ou 

indiretamente, ou ainda se aprova ou se deixa de aprovar legislação, caso seja favorável ou 

não; por outro lado, há o pagamento por esses favorecimentos. Essas trocas configuram 

efetivas transações comerciais, nas quais as partes se olvidam do cumprimento da lei e 

satisfazem seus interesses privados em detrimento do bem público. 

A experiência deixa transparente o fato de que, na mesma proporção em que se 

observa a mercancia propriamente dita de atos de ofício específicos de agentes políticos, nos 

Poderes Legislativo ou Executivo, há também o apoio financeiro, em suas mais variadas 

formas (pagamentos em espécie, doações eleitorais "oficiais" ou não declaradas, dentre 

outras), a esses agentes, sem que, muitas vezes, haja vinculação direta a atos específicos. 

Esses apoios, por sua vez, longe de configurar fatos atípicos, dão-se com o fim de 

estabelecer, consolidar e manter as supracitadas relações entre políticos e empresários, a  

partir das quais estes, quando a oportunidade se apresentar, seguramente demandarão 

daqueles as contrapartidas respectivas. 

Do ponto de vista dos agentes privados, esses pagamentos aparentemente 

desvinculados de uma atuação ilícita direta do agente público configuram efetivo investimento 

futuro. O agente público — e, mais especificamente, o agente político —, por sua vez, aceita 

esses "favores" ciente de que a contrapartida será, eventualmente, cobrada. 

No âmbito das investigações da "Operação Lava Jato", vale citar, a colaboração 

premiada celebrada com executivos do grupo Odebrecht ilustrou perfeitamente a natureza 

desses relacionamentos, referidos por, dentre outros executivos do grupo, Emílio Odebrecht e 

Marcelo Odebrecht. 

Em vista dessas considerações, interessa para a persecução penal comprometida 

com o enfrentamento eficiente à macrocriminalidade, no que toca ao crime de corrupção, 

menos a prova da mercancia de um ato de oficio específico — muito embora, caso exista, 

seguramente deva ser considerada — do que a demonstração da existência de relacionamento 
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relativamente estável e duradouro entre agentes públicos e privados para o cometimento de 

infrações penais, em particular — mas não apenas — quando a atuação desses agentes configure 

atividades de organização criminosa, como é o caso dos autos. O tipo de corrupção, portanto, 

não tem como elementar o comércio do ato de oficio, mas o tráfico da função pública em si. 

O exame dos elementos probatórios constantes dos autos exige concluir que 

VALDIR RAUPP, em concurso de agentes com os demais réus, praticou o crime de corrupção 

passiva ao haver utilizado o seu mandato parlamentar e sua influência política para solicitar 

vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA, em razão do esquema ilícito instaurado perante a 

PETROBRAS, vantagem essa que foi paga pela empresa Queiroz gaivão. A atuação concreta de 

VALDIR RAUPP para a concessão de apoio político direcionado à manutenção de PAULO ROBERTO 

COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRÁS insere-se de forma determinante no 

contexto dos crimes praticados pela organização criminosa de que o Senador fazia parte, 

sendo integrante do subnúcleo político composto por membros do PMDB do Senado'. Como 

qualquer organização criminosa sofisticada, o grupo agia segundo as tarefas especificamente 

atribuídas a cada um de seus núcleos, de modo a maximizar a eficiência necessária para o 

sucesso das empreitadas delitivas. A atuação de VALDIR RAUPP e dos demais corréus, ademais, 

encontra-se fartamente demonstrada nos autos, através, dentre outras, das seguintes provas: 

depoimento dos colaboradores Pedro Corrêa, Nestor Cerveró, FERNANDO BAIANO e PAULO 

ROBERTO COSTA. 

O atendimento da solicitação de vantagem indevida formulada pelo Senador foi, 

necessariamente, contrapartida pelo apoio político dado por ele e por seus colegas de 

organização criminosa, organizados na cúpula do PMDB do Senado, ao ex-Diretor de 

Abastecimento da PETROBRÁS. Tal fato é mero corolário do modo como operam organizações 

criminosas cujos membros se articulam a partir do exercício de cargos de cúpula dos Poderes 

Executivo e Legislativo no país, conforme revelado pela "Operação Lava Jato". 

Esse modus operandi sequer se limita à esfera federal, mas pode ser observado nas 

Administrações Públicas dos outros entes federativos, como demonstrado pelos 

desdobramentos da "Operação Caliente", no Rio de Janeiro. No curso da instrução processual 

penal, inclusive, uma das testemunhas arroladas pela defesa, João Maria Sobral de Carvalho, 

28 Fatos que foram objeto de denúncia nos autos do Inq. 4326. 
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deixou isso claro, ao exemplificar episódio no qual o Senador VALDIR RAUPP demonstrou que 

era inerente à concessão de apoio político a um governo receber como contrapartida a 

indicação a cargos relevantes na Administração Pública': 

ADVOGADO - Certo. E, enquanto Senador, sustentava politicamente alguma indicação 
no governo? No governo estadual, eu digo. 

TESTEMUNHA - Eu advoguei lá para coligação do PMDB e para o candidato, junto 
com outros colegas desse escritório, e na candidatura do atual Governador Confácio 
Moura. E, agora, nessa eleição houve um problema, assim, nessa eleição de 2010 e, 
depois, lá de 2014, que o Valdir Raupp uma vez, comentando lá no escritório, ele 
dizendo que não havia feito nenhuma indicação e estava surpreso com o governador que 
ele ajudou a eleger, que era do mesmo partido, que não lhe deu nenhuma oportunidade 
de fazer as indicações. E ele dizia até: "olha, não indiquei ninguém; então não tenho 
mais responsabilidade com o governo". 

VALDIR RAUPP, além disso, praticou ato de oficio na modalidade omissiva, 

porquanto, como todo e qualquer parlamentar, tem o poder-dever previsto no art. 70 da 

Constituição Federal de fiscalizar os atos praticados por órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, direta e indireta, inclusive a PETROBRÁS. Naquele contexto fático e temporal, é 

certo que o Senador tinha prerrogativas parlamentares e institucionais para fiscalizar a 

legalidade dos atos praticados no âmbito da PETROBRÁS, assim como de, no jogo político e 

democrático brasileiro, indicar e defender, individualmente ou em nome do PMDB, a 

manutenção de pessoas em determinados cargos, ministérios e entidades da Administração 

Pública Federal, e, por sua vez, enquanto parlamentar e integrante da cúpula da referida 

agremiação, prestar apoio político ao chefe do Poder Executivo Federal no Congresso 

Nacional. 

Portanto, não se cuida de um dever genérico e abstrato descumprido sem ciência. 

Ao revés, o parlamentar locupletou-se dolosamente de todo um esquema de ilegalidades 

praticados na PETROBRÁS. Também por isso, deixou de cumprir com seu dever de fiscalização, 

o qual poderia exercer ao menos mediante provocação do Tribunal de Contas, que é órgão 

vinculado ao Poder Legislativo. Tanto é verdade que o dolo se encontra presente que foi 

necessário toda uma série de atos posteriores direcionados a ocultar e dissimular a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade das vantagens ilícitas. 

29 Fl. 2376. 
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MARIA CLEIA e PEDRO ROCHA, também funcionários públicos ao tempo dos fatos, 

conforme amplamente demonstrado nesta ação penal, concorreram com as condutas 

praticadas por VALDIR RAUPP, em particular para operacionalizar o recebimento dos valores 

ilícitos e conferir aparência de legalidade à propina. 

Essas conclusões fáticas bastam para enquadrar a conduta de VALDIR RAUPP, MARIA 

CLEIA e de PEDRO Rocia no crime de corrupção passiva majorada, tipificado no art. 317-§ 10 

do Código Penal. 

III.D.2 CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: PARTICIPAÇÃO DOS CORREUS MARIA CLÉIA E PEDRO ROCHA 

MARIA CLEIA e PEDRO ROCHA alegam que não podem ser responsabilizados pelo 

crime de corrupção passiva, na medida em que teriam atuado apenas na fase de exaurimento 

do crime. 

Ocorre que o tipo de corrupção é misto alternativo e se consuma a partir da prática 

de qualquer um de seus núcleos. Também por isso, a consumação do crime pode se dar em 

momentos distintos relativamente a cada um dos coautores, e ainda assim tratar-se de crime 

único, em atenção à teoria monista adotada pelo Código Penal. 

Um paralelo com o crime de tráfico de drogas pode cooperar com essa compreen-

são. É possível que quadrilha especializada nesse delito, agindo com divisão de tarefas, atri-

bua a produção de entorpecentes a um agente "a" e a comercialização deles a outro agente, 

"b". Nesse contexto, seria impensável afirmar que a conduta de "h" se deu na fase de exauri-

mento da infração e que, por isso, seria impunível. Ambos os agentes teriam praticado verbos 

do tipo e, por isso, suas ações seriam passíveis de responsabilização. 

Sendo o efetivo recebimento de vantagem indevida também um dos núcleos alter-

nativos do crime de corrupção passiva, as condutas dos réus são puníveis, pois se deram preci-

samente de modo a efetivar essa etapa da prática criminosa, conforme amplamente demonstra-

do ao longo da instrução processual penal. 

M.».3 CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 
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Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, conforme desvendado no âmbito da 

"Operação Lava Jato", os operadores financeiros, após receberem de empreiteiras valores 

ilícitos — em espécie, mediante depósito, ou por movimentação no exterior, ou por contratos 

ideologicamente falsos — repassavam-nos a funcionários corruptos (diretores da estatal) e a 

políticos (destinatários finais), em detrimento da PETROBRÁS, da moralidade administrativa e 

do patrimônio público, pelos seguintes modos já conhecidos: 

entrega de valores em espécie, efetivada por meio de empregados ou prepostos 

dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, 

ou em voos fretados; 

realização de transferências e depósitos em contas no exterior; 

transferências em contas no exterior em nome de empresas offshores; 

compra e reforma de imóveis pelas empreiteiras ou empresas intermediárias da 

lavagem de ativos, em beneficio dos destinatários finais da propina. 

Outro modo pelo qual a propina era repassada aos agentes políticos, com ou sem a 

intervenção de operadores financeiros, a depender do caso, era por via da realização de 

doações eleitorais "oficiais", em especial em anos de eleição, diretamente pelas empresas às 

contas de campanha dos candidatos ou dos diretórios partidários. 

No caso concreto, constatou-se que o réu VALDIR RAUPP orientou os demais réus a 

operacionalizar o pagamento da vantagem indevida, que se deu por meio da realização de 

doações eleitorais "oficiais", pela QUEIROZ GALEÃO descontadas do "caixa geral de propinas" 

que a construtora mantinha junto a ALBERTO VOUSSEF.  

Tal mecanismo, quando voltado a dar aparência de licitude e a dissimular a 

natureza, origem, localização, movimentação e propriedade de valores provenientes das 

infrações penais cometidas em prejuízo da estatal e da Administração Pública Federal em 

geral, constitui estratégia de lavagem de dinheiro por excelência. 

Assim, as condutas de recebimento, longe de terem constituído mero exaurimento 

do crime de corrupção passiva na modalidade "solicitar", apresentaram-se autônomas à 

corrupção antecedente e constituíram atitudes pelas quais os réus diligenciaram para conceder 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
41/54 

AP 1015/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

aparência de licitude àqueles mesmos valores, decorrentes de crimes praticados contra a 

PETROBRÁS. 

Há delitos autônomos e distintos, de modo que a lavagem não consiste em mero 

exaurimento do crime de corrupção. 

Os atos cometidos tendentes a ocultar e a dissimular a origem e a propriedade dos 

valores empregados no pagamento da propina consumam o delito de lavagem de dinheiro. 

Efetivada a solicitação de vantagem indevida, consumou-se o crime de corrupção passiva 

relativamente ao réu VALDIR 'WIPP. O recebimento da vantagem indevida, momento 

consumativo com relação aos demais réus, MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA, deu-se mediante a 

prática de outros crimes, de lavagem de dinheiro, por duas doações eleitorais "oficiais" 

aparentemente lícitas, que ocultaram e dissimularam a origem e a natureza dos valores, de 

forma a lhes conferir aparência lícita. 

Assim, o réu VALDIR RAUPP praticou os crimes de corrupção passiva e de lavagem 

de dinheiro em concurso material de crimes, ao passo que MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA os 

praticaram em concurso formal impróprio — visto que manifesto o dolo na conduta dos 

agentes e os desígnios autônomos, pois intentaram e efetivamente conseguiram, a um só 

tempo, efetuar o recebimento das vantagens indevidas por mecanismos que ocultaram e 

dissimularam a origem e a natureza ilícita das doações eleitorais. 

Vale lembrar que, especialmente nos delitos de lavagem de dinheiro, em que a 

complexidade é, no mais das vezes, a regra, a prova direta dificilmente é encontrada, valendo-

se o Julgador também dos indícios e circunstâncias que demonstram a prática do crime. 

Também importa lembrar que, consoante a lição de Márcia Bonfim e Edilson 

Bonfim, o modelo apresentado pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), até por 

sua simplicidade, conta com aceitação mais ampla e possui três fases: a introdução, a 

ocultação/transformação e a integração. Ocorre que, como bem destacado pelos doutrinadores 

citados, "... nem sempre a lavagem de dinheiro se concretiza com a presença de todas as 

fases citadas, a par de que em muitas ocasiões as diversas etapas se sobrepõem ou não 

podem ser separadas de forma lógica.' 

30 BONFIM, Marcia Monassi Mougenot; BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de dinheiro São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 34. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
42/54 

AP 1015/DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Acerca da superação do modelo trifásico, importantes as palavras do Ministro 

Celso de Mello, no voto apresentado quando do recebimento da denúncia: 

"E sempre importante assinalar, quanto a esse aspecto, o caráter autônomo das diversas 
fases que compõem o ciclo tradicional do processo de lavagem de valores ou 
capitais, ainda que possa haver, em alguns momentos ou em determinados contextos, um 
nexo de interdependência entre as diversas operações. 

Isso significa que o crime de lavagem pode consumar-se já em seu primeiro estagio, 
revelando-se "desnecessário atingir o auge da aparente licitude de bens ou valores 
(...)" (MARCO ANTONIO DE BARROS, "Lavagem de Capitais e Obrigações Civis 
Correlatas", p. 49, item n. 1.7.1, 2a ed., 2008, RT). 

Esta Suprema Corte, por sua vez, já se pronunciou no sentido da superação do modelo 
trifásico (colocação + dissimulação/ocultação + integração), como resulta claro do 
julgamento proferido no RHC 80.816/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 

Essa percepção do tema dá razão ao eminente Desembargador paulista WALTER 
FANGANIELLO MAIEROVITCH, estudioso da matéria ora em exame, no ponto em que 
observa, atento aos altos objetivos visados pela comunidade internacional, notadamente a 
partir da Convenção de Viena (1988), da Convenção de Palermo (2000) e da Convenção 
de Mérida (2003), que delitos como a corrupção governamental e o tráfico de 
entorpecentes guardam indiscutível proximidade, em sua condição de infrações penais 
antecedentes (pressuposto hoje abolido pela Lei n. 12.683, de 09/07/2012), com o 
primeiro estágio ("placement") do modelo trifásico referente ao processo de lavagem. 

Vê-se, portanto, que se mostra desnecessário o esgotamento dos 03 (três) estágios 
que compõem, ordinariamente, o ciclo peculiar as operações de lavagem de dinheiro 
ou de valores (CARLA VERÍSSIMO DE CARLI, "Lavagem de Dinheiro — Ideologia da 
Criminalização e Analise do Discurso", p. 117/119, item n. 2.3.2, 2008, Verbo Jurídico, 
v.g.)." 

Desse modo, basta, para a consumação do delito, a prática de condutas 

direcionadas à ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos recursos, mesmo que 

sobrepostas as fases ou alcançado o resultado já na fase inicial da ocultação, como restou 

comprovado nestes autos. 

A respeito do dolo, importante lembrar que, no delito de lavagem de dinheiro o 

dolo exigido pelos tipos é o genérico, admitindo-se, ainda, o dolo eventual em relação às 

figuras do caput do art. 1 0. A respeito, lecionam Márcia Bonfim e Edilson Bonfim: 

"Admite-se tanto o dolo direto (entendido este como a vontade livre e consciente de 
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores que sabe provenientes, direta ou indiretamente 
de um dos crimes antecedentes do art.1°) quanto o dolo eventual (o agente não tem 
conhecimento certo e seguro de que os bens, direitos e valores sobre os quais atua 
procedem de um dos crimes antecedentes do rol do artigo I°, mas mentalmente faz a 
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representação dessa possibilidade e, aceitando-a, oculta ou dissimula a natureza, 
propriedade, origem etc. dos mesmos)."31  

No tocante à prova do dolo, a doutrina defende a impossibilidade de sua 

constatação senão por elementos externos, ante à impossibilidade de acesso ao que está "na 

cabeça do agente": 

"A validade dos indícios como meio de prova, inclusive para a condenação, não é mais 
discutida, apesar de demandar atenção maior. Ela se reforça ao se admitir a função 
persuasiva (não apenas demonstrativa) da prova, pela admissão de que nunca se chega à 
certeza, bastando a prova além da dúvida razoável. Com  efeito, a objeção de que os 
indícios sempre são provas de probabilidade se aplica a todos os meios de prova. Assim, 
não há especificidade dos indícios no que toca ao valor probatório relativo. 

No plano internacional, alguns dos tratados internalizados pelo Brasil, como a 
Convenção de Viena, a de Palermo e a de Mérida expressamente determinam que o 
elemento subjetivo de crimes como o de tráfico de entorpecentes, de corrupção e de 
lavagem seja inferido a partir de circunstâncias fáticas objetivas. Preveem regras 
semelhantes no tocante ao delito de lavagem de dinheiro as Recomendações do Grupo de 
Ação Financeira (GMT ou FATF — Financial Action Task Force, na sigla em inglês). 
A jurisprudência brasileira, inclusive dos tribunais superiores, também aceita os indícios 
para a prova do dolo, sem nenhuma exigência de certeza quanto às regras de experiência 
ou às leis científicas. Há, decerto, como não poderia deixar de ser, preocupação quanto à 
coerência e valor probatório dos indícios no caso concreto. [...] 

O Supremo Tribunal Federal, reiterando sua jurisprudência pacífica, admitiu o uso dos 
indícios na recente ação penal n° 470, de ementa já reproduzida acima. O julgamento é 
importante por ser um dos mais recentes e complexos da corte suprema brasileira em 
sede de ação penal originária, onde a análise das provas não sofre as mesmas limitações 
existentes no habeas corpus e no recurso extraordinário. 

Logo, excluídas as perícias (ou aceitas apenas entre os indícios), admitindo-se o valor 
indiciário da confissão e afastadas as presunções no processo penal em desfavor do réu, a 
única prova possível dos elementos do dolo, para a doutrina mais tradicional, serão os 
indícios, partindo-se de fatos externos provados." 

Na doutrina, Márcia Bonfim e Edilson Mougenot Bonfim defendem sobre a prova, 

especificamente em relação ao delito de lavagem de dinheiro: 

"Tanto a procedência delitiva quanto o seu conhecimento, tem sido demonstrados através 
dos seguintes indícios: a) aumento injustificado do patrimônio; b) a manipulação de 
elevada quantidade de dinheiro; c) a dinâmica das transmissões ou operações de quantias 
em espécie; d) transferências patrimoniais anômalas; e) existência de opera coes alheias 
as praticas comerciais ordinárias; f) a inexistência de negócios lícitos; g) vinculação ou 
conexão com atividades delitivas, ou com pessoas ou grupos relacionados as mesmas. 

31 BONFIM, Marcia Monassi Mougenot; BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de dinheiro. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 48. 
32 COSTA, Pedro Jorge. Dolo penal e sua prova. São Paulo: Atlas, 2015, p. 190-192. 
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Outros elementos indiciários também são frequentemente apontados, como: a utilização 
de sociedades fictícias ou de fachada, especialmente quando localizadas em paraísos 
fiscais; o recurso a testas-de-ferro sem disponibilidade econômica real sobre os bens; 
(")"

”33 

Em suma, o dolo, ainda que eventual, mostra-se evidente no uso do sistema 

eleitoral para desvincular os valores de sua origem, qual seja, os desvios ocorridos nas 

licitações promovidas pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. As doações eleitorais 

foram utilizadas, portanto, precisamente para camuflar o fato de que esses valores consistiram 

em vantagem indevida, produto do crime antecedente de corrupção. 

IV. SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA, EM CASO DE CONDENAÇÃO 

Como subsídio para a dosimetria da pena, a Procuradora-Geral da República ofe-

rece as seguintes ponderações. 

IV.1. VALDIR RAUPP 

O réu é imputável, tinha consciência da ilicitude e podia agir de outro modo. Me-

rece, assim, resposta penal da ordem jurídica. Como detalhado no âmbito dessas alegações fi-

nais, VALDIR RAUPP praticou os crimes de corrupção passiva (nos termos do art. 317-§ 1° do 

Código Penal) e de lavagem de dinheiro, por pelo menos duas vezes (tipificado no art. 1°-V da 

Lei 9.613/1998). 

W.1.1. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstâncias 

judiciais ligadas à pessoa do agente. 

No aspecto subjetivo, a culpabilidade do réu — aqui compreendida como censu-

rabilidade da conduta' — é agravada pela sua condição funcional de Senador da República. 

Trata-se de cargo público de membro de Poder do Estado, preenchido mediante outorga de 

33 BONFIM, Marcia Monassi Mougenot; BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de dinheiro. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 75. 

34 RHC n° 107.213-RS, la Turma do Supremo Tribunal Federal, Min. Cármen Lúcia. 
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mandato pelo povo do Estado de Rondônia. Portanto, mais do que a corrupção de um mero 

agente público, houve corrupção praticada pelo titular de um dos cargos mais relevantes da 

República, cuja responsabilidade faz agravar sua culpa na mesma proporção. No ponto, é de 

se destacar que é da natureza da função de senador, por mandamento constitucional, fiscalizar 

e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluí-

dos os da administração indireta (art. 49, X da CF). Portanto, a um só tempo ele traiu seu 

mandato e descumpriu a função constitucional de mais alta relevância dele esperada: zelar 

pela moralidade administrativa, zelar pela patrimônio público, inclusive o da PETROBRÁS, uma 

sociedade de economia mista integrante da administração indireta. 

Ainda, como culpabilidade agravada, não pode deixar de ser valorada a realidade 

da experiência do réu como político de longa carreira, experiência que devia ser colocada a 

serviço do interesse público, e não em detrimento da PETROBRÁS. VALDIR RAUPP foi vereador de 

Cacoal, prefeito de Rolim de Moura, por dois mandatos consecutivos, governador do Estado 

de Rondônia e, finalmente, Senador, estando já em seu segundo mandato. Tais fatos agravam 

ainda mais a culpabilidade do réu. 

A propósito deste item, e como reforço argumentativo, transcreve-se posiciona-

mento do STJ no sentido de que o maior grau de reprovabilidade da conduta está fundamen-

tadamente explicitado na vasta experiência do recorrente como agente público (RESP n° 

1.352.043-SP, 6' Turma). Esta interpretação restou também consagrada pelo Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião do julgamento da Ação Penal n° 470: "Da mesma maneira, há que se 

concluir que os homens públicos, que exercem os altos cargos no Poder Executivo, no Poder 

Legislativo ou no Poder Judiciário, hão de ser objeto de grau de censura exacerbado quando 

usam o poder para perceber indevidas vantagens pessoais" (fl. 1434 do acórdão). 

Além disso, o réu é um político com poder e influência destacadas, pois integrante 

da cúpula do PMDB, uma das agremiações de maior representatividade no Congresso Nacio-

nal. Assim, tinha maior capacidade de influir em atos do Executivo — daí o interesse do cor-

ruptor — para obter, por meios ilícitos, recursos para campanhas do partido. 

Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes devem também sofrer 

valoração negativa no caso concreto. O crime de corrupção visou ao enriquecimento ilícito 

pessoal (motivos), em manifesta lesão á moralidade e ao patrimônio público federal da maior 
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empresa brasileira e também ao próprio regime democrático, ao deturpar o processo eleitoral, 

abusando ilicitamente do poder econômico para vencer eleições, em detrimento do bem 

comum (consequências). 

Ademais, como narrado na denúncia e provado na instrução, o réu utilizou pessoas 

ligadas a seu gabinete parlamentar para a prática dos crimes que comprovadamente cometeu, 

realidade essa a revelar circunstâncias negativas das práticas criminosas. 

De outro lado, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do réu e o 

comportamento da vitima são as normais do tipo. 

É de ressaltar que o entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de que o 

modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nesta linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o crime de corrupção passiva, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima 

relevância (e absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as 

neutras ou favoráveis), de modo que a pena-base deve ser fixada acima do termo médio, 

em 8 (oito) anos. 

Em perspectiva mais ampla, que não se pode perder de vista, não faria nenhum 

sentido que um político experiente e proeminente obtivesse criminosamente valores para 

financiar sua campanha eleitoral e, ainda assim, recebesse pena inferior sequer à metade 

do espectro da apenação. A fixação de pena próxima do mínimo legal tenderia, nessa ordem 

de ideias, à própria negativa de vigência do preceito secundário do tipo penal. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica do réu, que atualmente ocupa o cargo de Senador, sugere-

se a aplicação de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos 

por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias agravantes e 

atuantes da pena. 
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Em relação ao réu VALDIR RAUPP, sua pena deve ser agravada por ter promovido, 

organizado e dirigido a atividade delituosa de MARIA CLÉIA e PEDRO ROCHA, corréus, nas 

práticas delitivas, nos termos do art. 62-1 do Código Penal. Assim, sugere-se o agravamento 

da pena-base em um sexto" da pena para a corrupção resultando a pena intermediária de 9 

(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. 

Em relação à terceira etapa, no tocante a VALDIR RAUPP, deve incidir a causa de 

aumento de pena do § 1° do art. 317 do Código Penal. Sugere-se, então, uma pena de 12 

(doze) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-

multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos. 

IV.1.2. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

As circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as atenuantes/agravantes 

genéricas relativas a VALDIR RAUPP são as mesmas acima referidas, na primeira e segunda 

etapas do modelo trifásico. Reporta-se a elas. 

A pena-base da primeira fase, para os crimes de lavagem de dinheiro, deve ficar 

no patamar médio de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, após a 

aplicação da agravante do art. 62-1 do CP, deve ficar em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de 

reclusão. 

Em relação à terceira fase, sugere-se o reconhecimento do concurso material com 

relação aos dois crimes de lavagem de dinheiro praticados por VALDIR RAUPP. Ademais, em 

razão da habitualidade com a qual foram praticados os delitos de lavagem de dinheiro, no 

âmbito de complexa organização criminosa instalada em prejuízo da PETROBRAS, há de incidir 

a majorante do § 40  do art. 10  da Lei 9.613/1998, com sua redação original, no patamar de 1/3 

(um terço). Aplicadas ambas as majorantes, a pena final há de ser fixada em 20 (vinte) anos, 2 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 

35 "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos 
percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena 
em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta" (HC 413354/ES, de 31/10/2017). 
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A pena de multa deve seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

IV.2. MARIA CLÉIA 

A ré é imputável, tinha consciência da ilicitude e podia agir de outro modo. 

Merece, assim, resposta penal da ordem jurídica. Como detalhado no âmbito dessas alegações 

finais, MARIA CLÉIA praticou os crimes de corrupção passiva tipificado no art. 3174 1°, na 

forma do art. 29, ambos do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, por pelo menos duas 

vezes, previsto no art. 1°-V da Lei 9.613/1998. 

IV.2.1. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstânci-

as judiciais ligadas à pessoa do agente. 

As consequências dos crimes devem ser valoradas negativamente. Eram do seu 

conhecimento os danos financeiros causados à moralidade administrativa e ao patrimônio da 

sociedade de economia mista. Foram cifras enormes de propina repassadas através de doações 

eleitorais "oficiais", com sua direta e incisiva atuação. 

Ainda dentro das circunstâncias negativas, percebe-se da dinâmica criminosa uma 

complexidade de atos criminosos, praticados com premeditação e estabilidade, disseminados e 

evidentes atos de ocultação e dissimulação. Disso resulta a conclusão de que o preparo prévio 

da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente 

evidenciam uma conduta mais censurável do agente. Essa, aliás, é a compreensão desta 

Corte acerca desse ponto: 'Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial 

da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa'. 

É de ressaltar que o entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de que o 

modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

36 AgRg no AREsp 377808 / MS, de 12/09/2017. 
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valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nessa linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o delito de corrupção, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima relevância (e 

absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as neutras ou 

favoráveis), de modo que, em razão dos elevados valores obtidos para outrem, sugere-se, a 

pena-base em 6 (seis) anos. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica da ré, sugere-se a aplicação de 150 (cento e oitenta) 

dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias agravantes e 

atuantes da pena. Nessa fase, nada há a valorar. 

Em relação à terceira etapa, deve incidir a causa de aumento de pena do §1° do 

art. 317 do Código Penal, pois as circunstâncias elementares do tipo se estendem também aos 

coautores ou participes do delito (art. 30 do CP). 

Sugere-se, então, uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-

multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos 

IV.2.2. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Para evitar repetições, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as 

atenuantes/agravantes genéricas, em relação a MARIA CLÉIA, são as mesmas — primeira e 

segunda etapas do modelo trifásico. 

A pena-base da primeira fase, para os crimes de lavagem de dinheiro, deve ficar 

abaixo do patamar médio, em 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, mantém-se esse 

patamar. 

Em relação à terceira fase, sugere-se o reconhecimento do concurso material com 

relação aos dois crimes de lavagem de dinheiro praticados por MARIA CLÉIA. Ademais, em 
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razão da habitualidade com a qual foram praticados os delitos de lavagem de dinheiro, no 

âmbito de complexa organização criminosa instalada em prejuízo da PETROBRÁS, há de incidir 

a majorante do § 4° do art. 1° da Lei 9.613/1998, com sua redação original, no patamar de 1/3 

(um terço). Aplicadas ambas as majorantes, a pena final há de ser fixada em 13 (treze) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão. 

A pena de multa deve seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

IV.3. PEDRO ROCHA 

O réu é imputável, tinha consciência da ilicitude e podia agir de outro modo. 

Merece, assim, resposta penal da ordem jurídica. Como detalhado no âmbito dessas alegações 

finais, PEDRO ROCHA praticou os crimes de corrupção passiva tipificado no art. 317-§ 1°, na 

forma do art. 29, ambos do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, por pelo menos duas 

vezes, previsto no art. 1°-V da Lei 9.613/1998. 

IV.3.1 CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstâncias 

judiciais ligadas à pessoa do agente. 

As consequências dos crimes devem ser valoradas negativamente. Eram do seu 

conhecimento os danos financeiros causados à moralidade administrativa e ao patrimônio da 

sociedade de economia mista. Foram cifras enormes de propina repassadas através de doações 

eleitorais "oficias", com sua direta e incisiva atuação. 

Ainda dentro das circunstâncias negativas, percebe-se da dinâmica criminosa uma 

complexidade de atos criminosos, praticados com premeditação e estabilidade, disseminados e 

evidentes atos de ocultação e dissimulação. Disso resulta a conclusão de que o preparo prévio 

da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente 

evidenciam uma conduta mais censurável do agente. Essa, aliás, é a compreensão desta 
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Corte acerca desse ponto: 'Legitima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial 

da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa' . 

É de ressaltar que o entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de que o 

modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nessa linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o delito de corrupção, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima relevância (e 

absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as neutras ou 

favoráveis), de modo que, em razão dos elevados valores obtidos para outrem, sugere-se, a 

pena-base em 6 (seis) anos. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica da ré, sugere-se a aplicação de 150 (cento e cinquenta) 

dias-multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias agravantes e 

atuantes da pena. Nessa fase, nada há a valorar. 

Em relação à terceira etapa, deve incidir a causa de aumento de pena do §1° do 

art. 317 do Código Penal, pois as circunstâncias elementares do tipo se estendem também aos 

coautores ou partícipes do delito (art. 30 do CP). 

Sugere-se, então, uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-

multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos. 

W.3.2 CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

Para evitar repetições, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as 

atenuantes/agravantes genéricas, em relação a PEDRO ROCHA, são as mesmas — primeira e 

segunda etapas do modelo trifásico. 

37 AgRg no AREsp 377808 / MS, de 12/09/2017. 
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A pena-base da primeira fase, para os crimes de lavagem de dinheiro, deve ficar 

no patamar médio de 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, mantém-se esse patamar. 

Em relação à terceira fase, sugere-se o reconhecimento do concurso material com 

relação aos dois crimes de lavagem de dinheiro praticados por PEDRO ROCHA. Ademais, em 

razão da habitualidade com a qual foram praticados os delitos de lavagem de dinheiro, no 

âmbito de complexa organização criminosa instalada em prejuízo da PETROBRÁS, há de incidir 

a majorante do § 40  do art. 1° da Lei 9.613/1998, com sua redação original, no patamar de 1/3 

(um terço). Aplicadas ambas as majorantes, a pena final há de ser fixada em 13 (treze) anos e 

4 (quatro) meses de reclusão. 

A pena de multa deve seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

V. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL 

A vantagem indevida foi desviada do patrimônio público da Petrobrás e deve ser 

reparada diretamente pelos réus, solidariamente. O dano material não é o único. Há inegável 

dano moral ao nome da empresa e a suas práticas administrativas, ao contrário do que 

determina a Constituição. 

Por tal razão, impõe-se o pagamento dos valores correspondentes aos danos 

causados pelos réus. A condenação dos réus à reparação dos danos materiais e morais 

causados por suas condutas, nos termos do art. 387-1V do Código de Processo Penal, deve ser 

fixada em um valor mínimo equivalente pelo menos ao montante cobrado a título de propina, 

no patamar de R$ 500.000,00 para os danos materiais e R$ 500.000,00 para os danos morais, 

em um total de R$ 1.000.000,00. 

VII. REQUERIMENTOS FINAIS 

Assim, requeiro: 

(i) a condenação dos réus da seguinte forma: 
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(i.a) VALDIR RAUPP, nas penas previstas no art. 317-§ 1° combinado com os arts. 29 

e 69 do Código Penal; e no art. 1°-V da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do 

Código Penal, (duas vezes); 

(i.b) MARIA CUIA, nas penas previstas no art. 317-§ 1° combinado com os arts. 29 

e 69 do Código Penal; e no art. 1°-V da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do 

Código Penal, (duas vezes); e 

(i.C) PEDRO ROCHA, nas penas previstas no art. 3174 1° combinado com os arts. 29 

e 69 do Código Penal; e no art. 1°-V da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do 

Código Penal, (duas vezes) 

a condenação dos réus à reparação dos danos materiais e morais causados por 

suas condutas, nos termos do art. 387-1V do Código de Processo Penal, fixando-se um valor 

mínimo equivalente ao montante cobrado a título de propina, no patamar de R$ 500.000,00 

para os danos materiais e R$ 500.000,00 para os danos morais, em um total de R$ 

1.000.000,00. 

a decretação da perda da função pública para o condenado detentor de cargo 

ou emprego público ou mandato eletivo, principalmente por ter agido com violação de seus 

deveres para com o Poder Público e a sociedade, bem como da interdição do exercício de 

outros cargos ou funções públicas, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 

aplicada, nos termos do art. 7°-11 da Lei 9.613/1998. 

etti:ns ~- 
a 	el Elias Ferreira Do ge 
Procuradora-Geral da República 

Brasília, 10 de abril de 2018. 
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