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ife4 palavra de um homem está no fio 
do bigode." 

Provérbio popular 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no 

exercício da função institucional prevista no art. 129, I, da 

Constituição de 1988, no art. 6", V, da Lei Complementar n. 

75/1993 e no art. 24 do Código de Processo Penal, vem, pelos 

fatos abaixo narrados, oferecer DENÚNCIA em face de: 

ROMERO JUCÁ FILHO, brasileiro, casado, Senador, 
nascido em 30/11/1954, natural de Recife/PE, filho de 
Romero Jucá Rego Lima e Helga Ferraz Jucá, RG n. 
952722-SSP/PE, CPF n. 095.828.194-72, residente na 
QD SHIN, QI 14, Conj. 08, Casa 24, Lago Norte, 
Brasilia/DF, com domicilio funcional na Praça dos Três 
Poderes, Senado Federal, Ala Senador Afon Arinos, 
Gabinete 12, Brasília, DF; e, 
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CLÁUDIO MELO FILHO, brasileiro, casado, 
empresário, nascido em 18/8/1967, natural de 
Salvador/BA, filho de Cláudio Melo e Maria Laura 
Navarro e Melo, RG n. 1867619-SSP/BA, CPF n. 
358.882.885-00, residente no SHIS, QI 07, Conjunto 14, 
Casa 20, Lago Sul, Brasilia/DF. 

1. Síntese das imputações 

No ano de 2014, ROMERO JUCÁ FILHO, com vontade li-

vre e consciente, solicitou e recebeu, em razão de sua função de Se-

nador, vantagem indevida, no montante de R$ 150.000,00, paga 

mediante doação oficial a seu filho, RODRIGO DE HOLANDA 

MENEZES JUCÁ, então candidato a Vice-Governador do Estado 

de Roraima. 

Por sua vez, em 2014, CLÁUDIO MELO FILHO, na condi-

ção de diretor de relações institucionais do Grupo ODEBRECHT, 

prometeu o pagamento da vantagem indevida, operacionalizada por 

meio de doação oficial ao Diretório do Partido do Movimento De-

mocrático Brasileiro (PMDB) do Estado de Roraima, com o fim de 

determinar ROMERO JUCÁ FILHO a praticar atos de oficio, 

consistentes em favorecer legislativamente a pessoa jurídica. 

Com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, origem, lo-

calização, disposição, movimentação e propriedade de valores pro-

venientes, direta ou indiretamente, de prática de crime contra a 

administração pública, CLÁUDIO MELO FILHO, com vontade 
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livre e consciente, comunhão de desígnios e divisão de tarefas, ajus-

tou o pagamento da vantagem indevida a ROMERO JUCÁ FI-

LHO por meio de doação efetivada ao Diretório Estadual de 

Roraima do PMDB, no valor total de R$ 150.000,00. 

Esse valor seguiu do Diretório, de forma a ocultar e dissimular 

a natureza, origem, localinção, disposição, movimentação e propri-

edade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de prática de 

crime contra a administração pública, para a campanha do filho do 

Senador, RODRIGO DE HOLANDA MENEZES JUCÁ, candi-

dato ao cargo de Vice-Governador de Roraima em 2014. 

Em contrapartida, ROMERO JUCÁ FILHO, na condição de 

Senador, atuou favoravelmente aos interesses do Grupo ODEBRE-

CHT ao menos na tramitação das Medidas Provisórias n. 651/2014 

e n. 656/2014, convertidas, respectivamente, na Lei n. 13.043/2014 

e n. 13.097/2015. 

2. Imputação e justa causa 

Inicialmente, trazem-se o atos que redundaram no pagamento 

da vantagem indevida, disfarçado mediante doação eleitoral oficial. 

Após, no item seguinte, narra-se a prática de atos de ofício 

por ROMERO JUCÁ FILHO em azão do pagamento dessa 

vantagem indevida. 
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2.1 Ajuste e pagamento da vantagem indevida 

Em data incerta de 2014, por volta do mês de julho, CLÁU-

DIO MELO FILHO, então diretor de relações institucionais da 

ODEBRECHT, encontrou o Senador, ora denunciado, ROMERO 

JUCÁ FILHO nas dependências do Senado. CLÁUDIO MELO 

FILHO, em depoimento, participou que o Grupo ODEBRECHT 

já mantinha boas relações com ROMERO JUCÁ desde antes de 

assumir o encargo de diretor de relações institucionais, em 2005 e 

que conhecia o Senador.' 

Nesse encontro, ROMERO JUCÁ informou que tentaria a 

relatoria da Medida Provisória n. 651/2014, conhecida como "pa-

cote de bondades". ROMERO JUCÁ não obteve a relatotia, mas 

se tomou presidente da Comissão Mista da tramitação dessa Medi-

da Provisória. 

Na tramitação dessa Medida Provisória, a equipe técnica da 

ODEBRECHT manteve contatos com a equipe técnica do gabine-

te de ROMERO JUCÁ. Desses contatos, adveio a apresentação de 

quatro emendas por ROMERO JUCÁ, como se verá no próximo 

tópico. 

Além disso, no curso desses contatos e da tramitação da Me-

dida Provisória, em data incerta de outubro de 2014, ROMERO 

JUC.Á chamou CLÁUDIO MELO FILHO a seu gabinete. 

1 Ver termo de depoimento às fls. 69-71. 
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Na ocasião, ambos ajustaram o pagamento de vantagem inde-

vida no montante de R$ 150.000,00 mediante doação oficial ao fi-

lho de ROMERO JUCÁ, RODRIGO DE HOLANDA MENE-

ZES JUCÁ, então candidato a Vice-Governador do Estado de Ro-

raima. 

A vantagem indevida foi ajustada e paga em contrapartida à 

atuação do parlamentar para garantir que a redação do texto final 

da Medida Provisória n. 651/2014 atendesse aos interesses do Gru-

po ODEBRECHT, ou seja, em razão de sua função. 

Efetivamente, em 24/10/2014, a CONSTRUTORA NOR-

BERTO ODEBRECHT S/A doou R$ 150.000,00 ao Diretório Es-

tadual do PMDB de Roraima. 

Nesse mesmo dia, o Diretório Estadual do PMDB de Rorai-

ma doou esse exato valor à campanha de FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES à Governador, de cuja chapa participava RODRI-

GO JUCÁ. O próprio sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleito-

ral traz a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

como doadora originária. 

Portanto, não há dúvidas de que o sistema eleitoral foi utili7a-

do para o pagamento disfarçado de vantagem indevida a partir de 

ajuste entre ROMERO JUCÁ e o executivo do Grupo ODEBRE-

CHT CLÁUDIO MELO FILHO. 

Nesse ponto, oportuno destacar que inexistem motivos plausí-

veis para que a ODEBRECHT fizesse doações direcionadas espe-

cificamente ao Estado de Roraima. Ao revés, o próprio CLÁU- 
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DIO MELO FILHO informou que o pagamento ocorreu exclusi-

vamente pelo pedido de ROMERO JUCÁ, porquanto a ODE-

BRECHT não tinha interesse na atuação de RODRIGO JUCÁ em 

Roraima. 

Ademais, o então candidato a Vice-Governador de Roraima 

não tem histórico de atuação na defesa do setor produtivo nem ex-

pressividade nacional, o que reforça a falta de interesse da ODE-

BRECHT em apoiá-lo politicamente. 

Até o valor da doação variava de acordo com o que CLÁU-

DIO MELO FILHO chamou de "influência política que o parla-

mentar poderia exercer dentro do seu partido e no Congresso Na-

cional", ou seja, era proporcional ao desempenho do parlamentar 

no atendimento dos interesses da ODEBRECHT. 

É importante lembrar, outrossim, que ROMERO JUCÁ era 

Presidente do Diretório Estadual de Roraima à época dos fatos e 

confessadamente arrecadador de recursos para a campanha de seu 

filho, o que foi também confirmado por este último.' 

Adicionalmente, o colaborador RICARDO RIBEIRO PES-

SOA, da empreiteira UTC, em depoimento, também afirmou ter re-

cebido solicitação de ROMERO JUCÁ FILHO de pagamento de 

vantagem indevida mediante doação à campanha a Vice-Governa-

dor de RODRIGO JUCÁ? 

Percebe-se também que diversas das pessoas jurídjcas envolvi- 

2 Ver termo de declarações às fls. 72-73. 
3 Doc. 1. 
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das na "Operação Lava Jato" ou seus desdobramentos são doado-

ras de RODRIGO JUCÁ, como a HYPERMARCAS, UTC, GAL-

VÃO ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÃO, JBS, BANCO 

BTG PACTUAL e ANDRADE GUTIERREZ. 

Também é importante trazer alguns dados sobre as doações 

oficiais, que corroboram seu uso para o pagamento de vantagem 

indevida.4  

Os dados mostram que os Estados de alguns dos membros do 

PMDB que são alvo da Operação Lava Jato receberam em 2010 e 

em 2014 recursos em montante desproporcional ao tamanho do 

eleitorado. Por outras palavras, os Estados de domicilio eleitoral 

desses investigados ou denunciados e não os de maior eleitorado 

receberam os maiores volumes de recursos. 

Esses doze Estados, apesar de concentraram apenas um terço 

dos eleitores, receberam dois terços dos recursos das campanhas 

majoritárias do PMDB de 2010 e de 2014. 

A título de comparação, os dados mostram que nesses mes-

mos Estados o PT e o PSDB destinaram, respectivamente, apenas 

25% e 22% do total doado. Não bastasse isso, enorme parcela do 

montante doado adveio das empresas investigadas na Lava Jato. 

Em termo de valores per capita, o PMDB de Roraima, Estado 

de ROMERO JUCÁ, foi o primeiro colocado. Recebeu quatro ve- 

4 Fonte: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,alvos-da  va-jato-no-
pmdb-concentram-23-das-doacoes,10000060638 
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zes o segundo colocado, o Tocantins, Estado de aliados de RE-

NAN CALHEIROS, e nove vezes o valor do Rio de Janeiro. 

Em termos absolutos, o PMDB-RR teve em 2010 e 2014 o 

sexto maior volume de arrecadação, a despeito de o Estado ter o 

menor colégio eleitoral. 

A maior despesa do Comitê de campanha de 2010 foram as 

"doações financeiras a outros candidatos", de R$ 4,5 milhões, em 

valores atualizados. Os valores saíram para candidatos a deputado 

federal e estadual do PSDB, do PV, do PR, do PRTB, do PTN, do 

PPS, do DEM, do PDT, do PSB, do PP, do PSL, do PC do B e do 

PSDC. 

Em 2014, o diretório estadual do PMDB de Roraima arreca-

dou R$ 30.000.000,00 em valores atualizados, mesmo sem candi-

dato próprio a governador nem a senador. Parte do dinheiro 

financiou a campanha de Francisco Rodrigues ao governo, do qual 

RODRIGO JUCÁ, filho de ROMERO JUCÁ, era candidato a 

vice, e o restante foi distribuído para candidatos a deputado de di-

versos partidos. 

A figura abaixo, extraída da reportagem, ilustra o mencionado 

ranking: 
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Assim, nota-se que a doação oficial a RODRIGO JUCÁ 

como forma de pagamento de vantagem indevida a ROMERO 

JUCÁ nem sequer foi de uso restrito à ODEBRECHT. 

Logo, ficou demonstrada a existência de um ciclo completo 

de transferências de recursos ajustado com CLÁUDIO MELO 

FILHO, diretor de relações institucionais do Grupo ODEBRE-

CHT, para o filho de ROMERO JUCÁ, por intermédio da utiliza-

ção do sistema de doações eleitorais e do Diretório do PMDB de 

Roraima. 

2.2 A contrapartida da vantagem indevida 

A Medida Provisória n. 651/2014 alterou a legislação tributá-

ria federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - 

IRPJ e a outros tributos, entre outras providências. Esses assuntos 

eram de interesse do grupo ODEBRECHT. 

A Medida Provisória n. 651/2014 foi editada em 9/7/2014, 

publicada no Diário Oficial da União em 10/7/2014. 

Vê-se no Diário do Senado Federal, n. 99, de 15 de julho de 

2014, a comissão mista para análise da Medida Provisória foi for-

mada com os seguintes Parlamentares: 
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COMISSÃO MISTA 	 i 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

BLOCO PARLAMENTAR 
(PMDB/PP/PSD/PV) 

DA MAIORIA 

Eunicio Oliveira 1. Ana Amélia 
Francisco Dornelles Romero Jucá 

Sergio Petecão Vital do Rego 
Paulo Davim  

Ricardo Ferraço  
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO 

(PT/PDT/PCDOB/PSOL/PRB) 
Humberto Costa 1. Randolfe Rodrigues 

Acir Gurgacz Marcelo Crivella 
Vanessa Grazziotin Walter Pinheiro 

BLOCO PARLAMENTAR MINORIA (PSDB/DEM/SD) 
Álvaro Dias Aloysio Nunes Ferreira 

Cássio Cunha Lima Paulo Bauer 
Wilder Morais Jayme Campos 

BLOCO PARLAMENTAR UNIÃO E FORÇA (PTB/PR/PSC) 
Alfredo Nascimento 1. João Vicente Claudino 

Gim 2.Eduardo Amorim 
PSB 

Rodrigo Rollemberg 1. Lídice da Mata 
PROS 

Ataides Oliveira 1. 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
PT 

Vicentinho 1. Artur Bruno 
Alessandro Molon 2. Carlos Zarattini 

PMDB 
Eduardo Cunha 1.Darcisio Perondi 
Marcelo Castro 2. Edinho Araújo 

PSD 
Moreira Mendes 1. Júlio César 

Eleuses Paiva 2. Heuler Cruvinel 
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COMISSÃO MISTA 
PSDB 

Antônio Imbassahy 	 1. Vanderlei Macris 
PP 

Eduardo da Fonte 	 1. Waldir Maranhão 
DEM 

Mendonça Filho 	 1. Pauderney Avelino 
PR 

Bernardo Santana de Vasconcellos 	1. Giacobo 
PSB 

Beto Albuquerque 	 1.Glauber Braga 
SD 

Fernando Francischini 	1. Arthur Oliveira Maia 
BLOCO (PV/PPS) 

Sarney Filho 	 1. Rubens Bueno 
PTB 

Jovair Arantes 	 1. Antônio Brito 
PT DO B 

Luis Tibe 	 1. 

No dia 16 de julho de 2014, foi realizada a P Reunião da Co-

missão, sendo eleitos ROMERO JUCÁ para Presidente e EDU-

ARDO CUNHA para Vice-Presidente. 

No dia 5/8/2014, foi reRli7ada a 2' reunião da comissão, sus-

pensa por ROMERO JUCÁ. A reunião foi remarcada para o dia 

2/9/2014. 

Novamente, no dia 2/9/2014, a reunião foi suspensa e rea-

berta no dia 8/10/2014, sendo suspensa mais uma vez com previ-

são de reabertura no dia 9/10/2014. 

Desta vez, em 8/10/2014, houve protesto do Deputado 

MENDONÇA FILHO, do DEM-PE, que invocou os arts. 28 e29, 
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§ 2", do Regimento Comum para questionar a suspensão e não o 

encerramento da reunião por não haver quórum para tal: 

O SR. MENDONÇA FILHO (DEM - PE) - Art. 29, §2... 
No curso da sessão, verificada a presença de Senadores e de Deputados em número inferior ao mínimo 

fixado no art. 28, o Presidente encerrará os trabalhos, ex officio ou por provocação de qualquer Congressista. 
Como sou Congressista, e continuarei Congressista graças aos eleitores pernambucanos, peço a V. Ext 

que encerre os trabalhos, que encerre esta reunião imediatamente. Está claro que não há quórum. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB - RR) - Deputado Mendonça Filho, essa questão 

já foi dirimida anteriormente. 
Eu suspendo a reunião, convocando outra... 
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM - PE) - Não, vamos encerrar, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB - RR) - Eu suspendo a reunião para as 13 horas 

de amanhã. 
Está encerrada a reunião. 
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM- PE) -Vamos encerrar, Presidente, e não suspender. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB - RR) -Está suspensa a reunião para as 13 horas 

de amanhã, atendendo ao pedido de 24 horas de V. Ext. Será depois do almoço. A reunião suspensa recome-
çará às 13 horas, neste próprio plenário. 

(Pildado às 14 horas e 54 minutos e suspensa às 16 horas e 51 minutos do dia 05 de agosto de 2014, re-

aberta às 11 horas e20 minutos e suspensa às 13 horas e 02 minutos do dia 2 de setembro de 2014, re-
aberta às 11 horas e 24 minutos, a reunião é suspensa eis 13 horas do dia 08 de outubro de 2014 e serei 
reaberta às 13 horas do dia 09 de outubro de 2014.) 

Realmente, se as reuniões tivessem sido interrompidas e não 

suspensa, haveria recontagem de quórum. Como, de acordo com as 

notas acima, não havia quórum, a saída de ROMERO JUCÁ foi 

suspender a reunião, garantindo artificialmente a manutenção do 

quórum do início da sessão. 

Mas, de acordo com o art. 24 do Regimento Comum, "A ses-

são poderá ser suspensa por conveniência da ordem." Não se 

apontou em momento algum, nem mesmo após o questionamento 

do Deputado Federal MENDONÇA FILHO, o fundamento de 

conveniência da ordem para a suspensão da sessão. 

Além disso, o art. 29, § 2", do mesmo Regimento, é claro no 

sentido que "No curso da sessão, verificada a presença de Senado-

res e de Deputados em número inferior ao mínimo fixado no art. 
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28, o Presidente encerrará os trabalhos, ex officio ou por provocação 

de qualquer Congressista." Era clara a necessidade de encerra-

mento, não mera suspensão, da sessão. 

Diante da negativa de aceitação da interrupção, a votação foi 

encerrada no dia 9/10/2014, com a aprovação do Relatório do De-

putado NEWTON LIMA. 

Ademais, na tramitação da Medida Provisória n. 651/2014, fo-

ram apresentadas 334 emendas ao texto inicial. Dessas, 23 foram 

apresentadas por ROMERO JUCÁ, conforme tabela abaixo: 

86 ROMERO 
JUCÁ 

Instituído o Programa de Energia Competiu- 
va para a Indústria — PROIND, com a finali-
dade de promover a competitividade de 
grandes consumidores industriais de energia 
elétrica. 

Rejeitada 

87 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o artigo 13 da Lei n. 10.438, de 26 de 
abril de 2002, passa a vigorar acrescido do 5 
13. 

Rejeitada 

88 ROMERO 
JUCÁ 

Altera a Lei 12.783, de 11 de Janeiro de 2013. Rejeitada 

89 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 22 da Lei 12.973, de 13 de maio 
de 2014. 

Rejeitada 

90 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 20 da Lei n. 12.973, de 13 de 
maio de 2014. 

Rejeitada 

91 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 26 da Lei n. 9.427, de 26 de de- 
zembro de 1996. 

Rejeitada 

92 ROMERO 
JUCÁ 

Inclui artigos que tratam de empresas titula- 
res de projetos aprovados pelas extintas Su-
perintendência do Desenvolvimento do Nor-
deste (SUDENE) e Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (SUDAM), be-
neficiárias de recursos incentivados sob a 
forma de debêntures, conversíveis ou não-
conversíveis, subscritas em favor do Fundo 

Rejeitada 
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de Investimentos do Nordeste (FINOR) ou 
do Fundo de Investimentos da Amazônia 
(FINAM). 

93 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 22 da Lei n. 11.943, de 28 de 
maio de 2009 e art. 1' da Lei n. 12.783, de 11 
de janeiro de 2013. 

Rejeitada 

94 ROMERO 
JUCÁ 

Acrescenta artigo a MP 651 relativo à substi- 
tuição de participações societárias em decor-
rência de operações de reorgani7ações socie-
ririas, como cisão, fusão, incorporação de so-
ciedades e de ações ou quotas, não implica 
apuração de ganho de capital por não ter na-
tureza de operação que importe alienação ou 
transferência de que tratam o art 30  da Lei n. 
7.713, de 22 de dezembro de 1988 e o § 2" 
do art. 23 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995. 

Rejeitada 

95 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 8' da Lei n. 9.074, de 7 de julho 
de 1995. 

Rejeitada 

96 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 10 do Decreto-lei n. 3.365, de 
21 de junho de 1941. 

Rejeitada 

258 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o § 1° do art. 33 da Medida Provisória 
n. 651, de 9 de julho de 2014. 

Aprovada 

259 ROMERO 
JUCÁ 

Altere-se o art 33 da Medida Provisória n. 
651, de 9 de julho de 2014, acrescentando o 
§8. 

Aprovada 

260 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 33 da Medida Provisória n. 651, 
de 9 de julho de 2014, e acrescente-se os 
§§8°, 9°, 10° e 11. 

Rejeitada 

261 ROMERO 
JUCÁ 

Inclui na Medida Provisória n. 651, de 9 de 
julho de 2014, artigo que altera a Lei n. 

Rejeitada 

12.973, de 13 de maio de 2014. 
262 ROMERO 

JUCÁ 
Altera o § 1° e § 7° do art. 33 da Medida Pro- 
visótia n. 651, de 9 de julho de 2014, e in-
clua-se o §8°. 

Aprovada 

263 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o IS 2° do inciso I do art. 33 da Medida 
Provisória n. 651, de 9 de julho de 2014. 

Rejeitada 

264 ROMERO 
JUCÁ 

Altere-se o art. 33 da Medida Provisória n. 
651, de 9 de julho de 2014. 

Aprovada 

265 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o §2° do art. 33 da Medida Provisória 
n. 651, de 9 de julho de 2014 

Aprovada 

271 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art 33 da Medida Provisória n. 651, 
de 9 de julho de 2014, acrescentando o §8°. 

Aprovada 
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272 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art 33 da Medida Provisória n. 651, 
de 9 de julho de 2014, acrescentando o §8". 

Aprovada 

273 ROMERO 
JUCÁ 

Altera o art. 33 da Medida Provisória n. 651, 
de 9 de julho de 2014, acrescentando o §8°. 

Rejeitada 

274 ROMERO 
JUC.Á 

Altera o art. 33 da Medida Provisória n. 651, 
de 9 de julho de 2014, acrescentando o §8°. 

Rejeitada 

Das 23 emendas apresentadas por ROMERO JUCÁ, 7 fo-

ram aprovadas total ou parcialmente, a 258, 259, 262, 264, 265, 271 

e 272. 

Todas as aprovadas, inclusive as quatro emendas mencionadas 

por CLÁUDIO MELO FILHO, tiveram como foco o artigo 33 

da Medida Provisória n. 651/2014 e seus parágrafos, exatamente a 

parte que interessava à ODEBRECHT.5  

Para se compreenderem mais facilmente as alterações sofridas 

na MP n. 651/2014, a partir das emendas apresentadas ao artigo 

33, elaborou-se o quadro comparativo a seguir: 

Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
Art. 	33. 	O Art. 33. O contribuinte com Art. 33. O contribuinte 
contribuinte 	com parcelamento que contenha com parcelamento que 
parcelamento 	que débitos 	de 	natureza contenha 	débitos 	de 
contenha débitos de 
natureza 	tributária, 
vencidos 	até 	31 	de 
dezembro 	de 	2013, 
perante a Secretaria da 

tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2013, perante 
a 	Secretaria 	da 	Receita 
Federal do Brasil - 
RFB 	ou a Procuradoria- 

natureza 	tributária, 
vencidos 	até 	31 	de 
dezembro 	de 	2013, 
perante a Secretaria da 
Receita 	Federal 	do 

Receita 	Federal 	do Geral da Fazenda Nacional - Brasil 	- 	RFB 	ou 	a 

5 O artigo 33 da Medida Provisória n. 651/2014 está inserido na Seção VIII, 
que trata do "Aproveitamento de Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos 
e Demais Disposições sobre Parcelamentos". 

PGR 
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Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
Brasil - 	RFB 	ou a 
Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional 	- 
PGFN 	poderá, 
mediante 

PGFN 	poderá, 	mediante 
requerimento, 	utilizar 
créditos 	próprios 	de 
prejuízos fiscais e de base de 
cálculo negativa da CSLL, 

Procuradoria-Geral da 
Fazenda 	Nacional 	- 
PGFN 	poderá, 
mediante 
requerimento, 	utilizar 

requerimento, utilizar apurados 	até 	31 	de créditos 	próprios 	de 
créditos próprios 	de dezembro 	de 	2013 	e prejuízos 	fiscais 	e de 
prejuízos fiscais e de declarados até 30 de junho base 	de 	cálculo 
base 	de 	cálculo 
negativa 	da 	CSLL, 
apurados até 	31 	de 

de 2014, para a quitação 
antecipada 	dos 	débitos 

negativa 	da 	CSLL, 
apurados 	até 	31 	de 
dezembro de 2013 e parcelados." Emenda 264 

dezembro de 2013 e declarados até 30 de 
declarados até 30 de junho de 2014, para a 
junho de 2014, para a quitação 	antecipada 
quitação 	antecipada 
dos 	débitos 
parcelados. 

dos débitos parcelados. 

§ 1" Os créditos de § 1° Os créditos de prejuízo § 	10 Os créditos de 
prejuízo 	fiscal 	e 	de fiscal e de base de cálculo prejuízo fiscal e de base 
base 	de 	cálculo negativa da CSLL poderão de cálculo negativa da 
negativa 	da 	CSLL ser utilizados, nos termos do CSLL 	poderão 	ser 
poderão ser utilizados, 
nos termos do caput, 
entre 	empresas 
controladora 	e 

caput, 	entre 	empresas 
controladora e controlada, 
de forma direta ou indireta, 
ou 	entre 	empresas 	que 

utilizados, nos termos 
do 	caput, 	entre 
empresas controladora 
e controlada, de forma 

controlada, de forma sejam controladas direta ou direta ou indireta, ou 
direta, 	ou 	entre indiretamente 	por 	uma entre 	empresas 	que 
empresas que sejam mesma empresa, em 31 de sejam 	controladas 
controladas 
diretamente por uma 
mesma empresa, em 

dezembro 	de 	2011, 
domiciliadas 	no 	Brasil, 
desde que se mantenham 

direta ou indiretamente 
por 	uma 	mesma 
empresa, 	em 	31 	de 

31 de dezembro de nesta condição até a data da dezembro 	de 	2013, 
2011, domiciliadas no opção 	pela 	quitação domiciliadas no Brasil, 
Brasil, desde que se antecipada." (NR). Emenda desde 	que 	se 
mantenham 	nesta 258 mantenham 	nesta 
condição até a data da § 1° Os créditos de prejuízo condição até a data da 
opção pela quitação fiscal e de base de cálculo opção 	pela 	quitação 
antecipada. negativa da CSLL poderão antecipada. 

ser utilizados, nos termos do 
caput, 	entre 	empresas 
controladoras e controladas, 
de forma direta ou indireta, 
ou 	entre 	empresas 	que 
sejam 	controladas 
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Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
diretamente 	ou 
indiretamente 	por 	uma 
mesma empresa, em 31 de 
dezembro 	de 	2011, 
domiciliadas 	no 	Brasil, 
desde que se mantenham 
nesta condição até a data da 
opção 	pela 	quitação 
antecipada. Emenda 262. 

§ 1° Os créditos de prejuízo 
fiscal e de base de cálculo 
negativa da CSLL poderão 
ser utilizados, nos termos do 
caput, 	independentemente 
de ordem, entre empresas 
controladora e controlada, 
de forma direta ou indireta, 
ou 	entre 	empresas 	que 
estejam 	sob 	controle 
comum, direto ou indireto, 
em 31 	de dezembro de 
2011, domiciliadas no Brasil, 
desde que se mantenham 
nesta condição até a data da 
opção 	pela 	quitação 
antecipada. Emenda 264 

§ 2° A opção de que (5 2° A opção de que trata o § 2° Poderão ainda ser 
trata o caput deverá ser caput deverá ser feita até 30 utilizados 	pelo 
feita até 30 de novembro de contribuinte a que se 
de 2014, observadas as 
seguintes condições: 

novembro 	de 	2014, 
observadas 	as 	seguintes 

refere 	o 	caput 	os 
créditos 	de 	prejuízo 

I 	- 	pagamento 	em condições: fiscal 	e 	de 	base 	de 
espécie equivalente a, no I - pagamento em espécie cálculo 	negativa 	da 
mínimo, 30% (trinta por 
cento) 	do 	saldo 	do 

equivalente a, no mínimo, 
30% (trinta por cento) do 

CSLL do responsável 
ou corresponsável pelo 

parcelamento; e saldo do parcelamento; e crédito tributário que 
II - quitação integral do II - quitação integral do deu 	origem 	ao 
saldo 	remanescente saldo 	remanescente parcelamento. 
mediante a utilização de mediante 	a 	utilização 	de 
créditos 	de 	prejuízos créditos de prejuízos fiscais 
fiscais 	e 	de 	base 	de e de base de cálculo negativa 
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Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
cálculo 	negativa 	da da contribuição social sobre 
contribuição social sobre lucro líquido. Emenda 

lucro líquido. 264 
Obs.: Passou a ser o § 
4° e houve alterações. § 2° A opção de que trata o 

caput deverá ser feita até 
trinta dias da publicação da 
Lei 	que 	resultar 	da 
conversão 	desta 	Medida 
Provisória, 	observadas 	as 
seguintes condições (NR)". 
Emenda 265 

Passou a ser o § 4" e 
houve alterações. 

§ 3" O requerimento do § 3' O requerimento do § 3° Os créditos das 
contribuinte suspende a contribuinte suspende a empresas de que tratam 
exigibilidade das parcelas exigibilidade das parcelas até os §§ 1 o e 2o somente 
até ulterior análise dos ulterior análise dos créditos poderão ser utilizados 
créditos pleiteados. pleiteados. Emenda 264 após a utilização total 

dos créditos próprios. 
Esse 	parágrafo 	vai 
contra 	o 	§ 	1° 
apresentado por Jucá 
na Emenda 264 que 
dizia: 
§ 	1° Os créditos de 
prejuízo fiscal e de base 
de cálculo negativa da 
CSLL 	poderão 	ser 
utilizados, nos termos 
do 	 caput, 
independentemente 
de 	ordem, 	entre 
empresas controladora 
e controlada, de forma 
direta ou indireta, ou 
entre 	empresas 	que 
estejam 	sob 	controle 
comum, 	direto 	ou 
indireto, 	em 	31 	de 
dezembro 	de 	2011, 
domiciliadas no Brasil, 
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Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
desde 	que 	se 
mantenham 	nesta 
condição até a data da 
opção 	pela 	quitação 
antecipada. 	Emenda 
264 

§ 4P A RFB ou a PGFN 
dispõe do prazo de cinco 
anos 	para 	análise 	dos 
créditos indicados para a 
quitação. 

§ 4° A RFB ou a PGFN 
dispõe do prazo de cinco 
anos 	para 	análise 	dos 
créditos 	indicados 	para 	a 

§ 40  A opção de que 
trata o caput deverá ser 
feita 	mediante 
requerimento 
apresentado em até 15 
(quinve) 	dias 	após 	a 
publicação 	desta 	Lei, 
observadas as seguintes 
condições: 
I 	- 	pagamento 	em 
espécie equivalente a, 
no mínimo, 30% (trinta 
por cento) do saldo do 
parcelamento; e 
II - quitação integral 
do saldo remanescente 
mediante 	a 	utilização 
de créditos de prejuízos 
fiscais e de base de 
cálculo 	negativa 	da 
contribuição 	social 
sobre o lucro líquido. 

quitação. Emenda 264 

§ 	5° Na hipótese de 
indeferimento 	dos 
créditos, no todo ou em 
parte, será concedido o 
prazo de trinta dias para 

contribuinte promover 
pagamento em espécie 

do saldo remanescente 
do parcelamento. 

§ 	5' 	Na 	hipótese 	de 
indeferimento dos créditos, 
no todo ou em parte, será 
concedido o prazo de trinta 
dias 	para 	o 	contribuinte 
promover o pagamento em 
espécie 	do 	saldo 
remanescente 	do 
parcelamento. Emenda 264 

§ 	50 	Para 	fins 	de 
aplicação deste artigo, 

valor do crédito a ser 
utilizado 	para 	a 
quitação de que trata o 
inciso II do 
§ 4 será determinado 
mediante 	a 	aplicação 
das seguintes aliquotas: 
I - 25% (vinte e cinco 
por 	cento) 	sobre 	o 
montante do prejuízo 
fiscal; 
II - 15% (quinze por 
cento) sobre a base de 
cálculo 	negativa 	da 
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§ 6" A falta do pagamento 
de que trata o § 5' implicará 
rescisão do parcelamento e 
prosseguimento da cobrança 
dos débitos remanescentes. 
Emenda 264 

5 t- Não será computada na 
apuração da base de cálculo 
do Imposto de Renda, da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Liquido - CSLL, da 
Contribuição para o 
PIS/Pasep 	e 	da 
Contribuição para o 
Financiamento 	da 
Seguridade Social - Cofins a 
parcela equivalente à 
redução do valor do 
principal, das multas, dos 
juros e do encargo legal em 
decorrência da utilização de 
créditos de prejuízo fiscal e 
de base de cálculo negativa 
da CSLL de que trata o § 1° 
deste artigo. Emenda 262 

7° A RFB e a PGFN 
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Texto inicial 
	

Texto das emendas 
	

Texto a ovado 
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§ 6' A falta do 
pagamento de que trata 
o § 5° implicará rescisão 
do parcelamento e 
prosseguimento 	da 
cobrança dos débitos 
remanescentes. 
§ 7' A RFB e a PGFN 
editarão 	os 	atos 
necessários à execução 
dos procedimentos de 
que trata este artigo. 

CSLL, no caso das 
pessoas jurídicas de 
seguros privados, das 
de capitglização e das 
referidas nos incisos I a 
VII, IX e X do § 1" do 
art. 1" da Lei 
Complementar n. 105, 
de 10 de janeiro de 
2001; e 
III - 9% (nove por 
cento) sobre a base de 
cálculo negativa da 
CSLL, no caso das 
demais 	pessoas 
jurídicas. 
g 6° O requerimento 
de que trata o § 4o 
suspende 	a 
exigibilidade 	das 
parcelas até ulterior 
análise dos créditos 
utilizados 
§ 7° A RFB dispõe do 
prazo de 5 (cinco) anos 
para 	analise 	dos 
créditos indicados para 
a quitação. 
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Texto inicial 
	

Texto das emendas 
	

Texto aprovado 
editarão os atos necessários 
à 	execução 	dos 
procedimentos de que trata 
este artigo. (NR) Emenda 
264. 

§ 8° Caso o contribuinte 
	§ 8° Na hipótese de 

opte 	pela 	quitação 
	indeferimento 	dos 

antecipada de débitos de 	créditos, no todo ou 
parcelamentos regidos pelas 	em 	parte, 	será 
regras previstas no art. 1° da 	concedido o prazo de 
Lei n. 11.941, de 27 de maio 

	
30 (trinta) dias 

de 2014, deverão ser 	para o contribuinte, o 
observadas as previsões responsável ou o 
comidas nos §§ I° e 2° do 	corresponsável 
artigo 7° da referida lei, para 	promover o pagamento 
cálculo do saldo a ser 	em espécie do saldo 
liquidado na forma do §2° 

	
remanescente do 

deste 	artigo." 	(NR). 	parcelamento. 
Emenda 259 

§ 8° A RFB e a PGFN 
editarão os atos necessários 
à 	execução 	dos 
procedimentos de que trata 
este artigo. 
(NR). Emenda 262 

§ 8' Para o cálculo do saldo 
devedor a ser liquidado na 
forma do parágrafo 2° deste 
artigo, 	deverão 	ser 
observados os descontos 
previstos nos §§ 1° e 2° do 
artigo 7° da Lei n. 11.941, 
de 27 de maio de 2014. 
(NR). Emenda 271 

§ 8" Para o cálculo do saldo 
devedor a ser liquidado na 
forma do parágrafo 2° deste 
artigo, 	deverão 	ser 
observados os descontos 
previstos 	nas 	leis 

22 de 40 



PGR 
	

Inquérito n. 4.413/DF 

Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
instituidoras dos respectivos 
parcelamentos 	para 
amortização 	do 	saldo 
devedor 	mediante 	a 
antecipação no pagamento 
de parcelas. (NR) 

§ 	9" 	A 	falta 	do 
pagamento de que trata 
o 	§ 	8o 	implicará 
rescisão 	do 
parcelamento 	e 
prosseguimento 	da 
cobrança dos débitos 
remanescentes 
§ 	10. 	Aos 	débitos 
parcelados de acordo 
com as regras descritas 
nos arts. lo a 13 da Lei 
no 11.941, de 27 de 
maio 	de 	2009, 	o 
disposto nos §§ lo a 3o 
do art. 70 daquela Lei 
somente 	é 	aplicável 
para os valores pagos 
em espécie, nos termos 
do inciso I do § 4o 
deste artigo. 
§ 	11.ARFBea 
PGFN editarão os atos 
necessários à execução 
dos procedimentos de 
que trata este artigo. 
§ 12. Para os fins do 
disposto 	no 	§ 	lo, 
inclui-se também como 
controlada a sociedade 
na qual a participação 
da 	controladora 	seja 
igual ou inferior a 50% 
(cinquenta por cento), 
desde 	que 	existente 
acordo 	de 	acionistas 
que assegure de modo 
permanente 	a 
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Texto inicial Texto das emendas Texto aprovado 
preponderância 
individual ou comum 
nas 	deliberações 
sociais, assim como o 
poder 	individual 	ou 
comum de eleger a 
maioria 	dos 
administradores. 

CLÁUDIO MELO FILHO informou que três emendas que 

apresentou visavam a incluir o art. 33, § 8", à Medida Provisória n. 

651/2014. Corroborando a palavra de CLÁUDIO MELO FI-

LHO, merece atenção a insistência de ROMERO JUCÁ, com a 

apresentação de três emendas distintas quanto ao art. 33, § 8°. 

A aprovação dessas emendas beneficiaria a ODEBRECHT, 

pois, apesar da justificativa de ROMERO JUCÁ de que deveria 

garantir os descontos previstos nos §§ 1" e 2" do art. 7" da Lei 

11.941/2009, uma simples leitura desse dispositivo mostra que os 

descontos se aplicariam somente para o pagamento à vista, em ter-

mos menos amplos do que propunham suas emendas: 

'Art. 7" A opção pelo pagamento a vista ou pelos parce-
lamentos de débitos de que trata esta Lei deveu ser efeti-
vada até o último dia útil do 6° (sexto) mês subsequente 
ao da publicação desta Lei. (Vide Lei n" 12.865, de 2013) 
(Vide Lei n" 12.865, de 2013) (Vide Lei ri° 12.996, de 
2014) (Vide Lei n° 13.043, de 2014) 
§ 1" As pessoas que se mantiverem ativas no parcela-
mento de que trata o art. 1° desta Lei poderão amortizar 
seu saldo devedor com as reduções de que trata o in2c. 7  
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I do § 3° do art. 1" desta Lei, mediante a antecipação no 
pagamento de parcelas. 
§ 2' O montante de cada amortização de que trata o § 10 
deste artigo deverá ser equivalente, no mínimo, ao valor 
de 12 (doze) parcelas." 

Também o texto final, que trata desse assunto, aprovado e 

convertido na Lei n. 13.043/2014 positiva que: 

§ 10. Aos débitos parcelados de acordo com as regras 
descritas nos arts. 1" a 13 da Lei no 11.941, de 27 de 
maio de 2009, o disposto nos §§ lo a 3" do art. 7o da-
quela Lei somente é aplicável para os valores pagos em 
espécie, nos termos do inciso I do § 4o deste artigo." 

Portanto, apesar das 3 tentativas de inserção do texto que be-

neficiaria a ODEBRECHT, as emendas 259, 271 e 272 não foram 

acatadas na íntegra. 

Já com as emendas 258 (não citada por CLÁUDIO MELO 

FILHO), 262 e 264 (não citada por CLÁUDIO MELO FILHO), 

ROMERO JUCÁ propôs alterações no § 1° do artigo 33, da Me-

dida Provisória n. 651/2014 que interessavam a empresas que tives-

sem controladas e coligadas. 

O texto inicial previa a utilização dos créditos somente entre 

controladora e controlada, de forma direta, ou entre empresas que 

sejam controladas diretamente. Porém, o texto de ROMERO 

JUCÁ ampliaria a possibilidade de utilização ao permitir que os 
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créditos fossem utilizados entre empresas que exercessem tanto o 

controle direto quanto o indireto. 

Com a emenda 264, objetivava-se que os créditos de prejuízo 

fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL fossem utilizados, nos 

termos do capta, independentemente de ordem, ou seja, não seria 

necessário primeiro utilizar os créditos da controladora para depois 

utilizar os da controlada. 

Todavia, o relator acatou parcialmente esta e outras emendas, 

aceitando a utilização de créditos decorrentes do controle indireto 

de empresas desde que primeiramente utilizasse os próprios. 

Por isso, o art. 33, § 3", da Medida Provisória n. 651, conver-

tida na Lei n 13043/2014, estabeleceu ordem de utilização dos cré-

ditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no 

pagamento antecipado de débitos federais parcelados. 

No caso da emenda 262, apenas parte do seu texto foi apro-

vado, o que alterava o § 1" do artigo 33 e ratificava o texto da 

emenda 58 para permitir que os créditos fossem aproveitados entre 

controladoras e controladas, direta ou indiretamente. 

No entanto, o § 7" ao art. 33 proposto pela emenda 262 de 

ROMERO JUCÁ, que previa a eliminação de efeitos fiscais na 

cessão de créditos, não foi aprovado na tramitação da Medida Pro-

visória n. 651/2014. 

Todavia, dispositivo de efeitos mais benéficos foi aprovado 

posteriormente, na tramitação da Medida Provisória n. 656/2014, 
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por emenda apresentada uma vez mais por ROMERO JUCÁ, a 

49, de seguinte teor: 

SENADO FEDERAL 
Gabinete da Senador ROMENO JUCÁ 

MPIT 688 
00049 

EMENDA N° - CM 
(à MPV e 656, de 2014) 

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo na Medida Provisória n° 
656, de 7 de outubro de 2014: 

An. 	. O art. 33 da Medida Provisória tf 651, de 9 de julho 
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redaçâo: 

'Ar!. 33 	  

.§ 12° Não serão computados no apuração da base de 
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Liquido, da Contribuição para o 
P1SM4SEP e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social — COF1NS. eventuais efeitos 
decorrentes da quitação antecipada das débitos 
parcelados a que se refere o caput deste artigo com a 
utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo negativa da CSLL de que trata o § 1° 
§ 13". O disposto no parágrafo anterior se aplica. 
Igualmente, aos eventuais efeitos decorrentes da cessão, a 
qualquer titulo, dos créditos de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo inativa da CSLL de que trata o § V )." 

O texto também se assemelha ao da emenda 262, apresentada 

na tramitação da Medida Provisória n. 651/2014 a pedido de 

CLÁUDIO MELO FILHO, da ODEBRECHT. 

A emenda 49 igualmente foi rejeitada e não constou do relató-

rio apresentado por ROMERO JUCÁ em 9/12/2014. 

Nesse mesmo dia, ocorreu a T Reunião da Comissão de aná-

lise dessa Medida Provisória. EUNICIO OLIVEIRA, aliado de 

ROMERO JUCÁ, renunciou em tal data à relatoria da Medida 
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Provisória Em razão da renúncia, ROMERO JUCÁ assumiu a re-

latoria da Medida Provisória e apresentou alterações ao relatório do 

qual não constava a emenda 49. Com  isso, houve pedido de vista 

coletiva da matéria e a sessão foi suspensa, para reabertura no dia 

seguinte, 10/12/2014. 

No dia 10/12/2014, ROMERO JUCÁ apresentou relatório 

complementar com emenda de relator em que introduziu a mencio-

nada emenda que trata da redução para zero da aliquota de PIS e 

COFINS. Ao apresentar a complementação, argumentou: 

"...Em 9 de dezembro de 2014, enviamos a esta Comis-
são Mista parecer favorável à aprovação da Medida Pro-
visória n° 656, de 2014, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) que submetemos à consideração dos 
seus membros. Entretanto, as discussões sobre o texto 
do PLV continuaram após a reunião e em decorrência de 
justas demandas e equilibradas ponderações de parla-
mentares e representantes da sociedade civil e do Poder 
Executivo, estamos apresentando errata ao voto nos se-
guintes termos:..." 

Esse voto teve o seguinte teor: 
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Efeitos fiscais da cessão de créditos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo 
Negativa da CSLL para pessoas jurídicas controladas, controladoras ou 
coligadas 

Embora o melhor entendimento jurídico seja pela inexistência de 
tributação dos efeitos decorrentes da cessão dos créditos de Prejuízo Fiscal e de 
Base de Cálculo Negativa da CSLL, bem como em relação aos efeitos da 
utilização dos prejuízos fiscais para quitação dos débitos parcelados, é 
fundamental que esse aspecto seja expressamente previsto na legislação, de 
modo a atribuir a segurança jurídica necessária à adesão por parte dos 
contribuintes. 

Desse modo, o PLV passa a incluir o seguinte artigo: 

"CAPÍTULO xxvi 

Da cessão de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido para pessoas jurídicas controladas, 

controladoras ou coligadas 

Art. 	. Ficam reduzidas a zero as aliquotas da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita auferida pelo 
cedente com a cessão de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL para 
pessoas jurídicas controladas, controladoras ou coligadas, de que trata o 
§ I° do art. 33 da Lei n°13.043, de 13 de novembro de 2014, e o § 7° do 
art. 40 da Lei n 12.865, de 9 de outubro de 2013. 

Parágrafo único. Ficam também reduzidas a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita 
auferida pela cessionária na hipótese dos créditos de que trata o caput 
serem cedidos com deságio." 

O art. 153 da Lei n. 13.097, teve, por força da emenda, apro-

vada a seguinte redação: 

"Art. 153. Para fins do disposto no § 1° do art 33 da Lei 
n° 13.043, de 13 de novembro de 2014, ficam reduzidas a 
O (zero) as aliquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre a receita auferida pelo ce-
dente com a cessão de créditos de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o 
Lucro Liquido - CSLL para pessoas jurídicas controladas, 
controladoras ou coligadas. 
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Parágrafo único. Nos termos do caput, ficam também re-
duzidas a O (zero) as aliquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida 
pela cessionária na hipótese dos créditos cedidos com 
deságio." 

Essa redação beneficia as empresas que cedem créditos pre-

vistos na Lei 13.043/2014, pois, no caso daquelas que apuram o 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o 

Lucro liquido na modalidade Lucro Real, em geral, as aliquotas de 

PIS e COFINS são de 7,6 e 1,65% sobre o faturarnento. 

Importante também notar que nas Medidas Provisórias n. 651 

e n. 656 há notícia de atuação ilícita do então Deputado Federal 

EDUARDO CUNHA. 

De fato, no Inquérito n. 4.231, há elementos de prova dando 

conta de que EDUARDO CUNHA atuou, como membro da co-

missão da Medida Provisória n. 651/2014, no sentido de beneficiar 

o Banco BTG PACTUALÓ 

Na tramitação da Medida Provisória n. 656/2014, EDUAR-

DO CUNHA foi designado relator-revisor. Nessa condição, apre-

sentou uma série de emendas sobre temas diversos (os chamados 

"jabutis"), inclusive a 99, novamente em favor do BTG PACTUAL. 

O então presidente da Comissão Mista da Medida Provisória, 

HENRIQUE EDUARDO ALVES, resolveu excluir todos os "ja-

butis" e EDUARDO CUNHA apresentou recurso contra essa de- 

6 Doc. 2. 
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cisão. 

Não é mera coincidência o fato de haver noticia de atuação ilí-

cita de EDUARDO CUNHA e ROMERO JUCÁ em ambas as 

Medidas Provisórias — e em outras como a de n. 627.7  EDUARDO 

CUNHA e ROMERO JUCÁ atuavam concertadamente em diver-

sos âmbitos. 

Efetivamente, o Relatório de Análise de Material Apreendido 

n. 137/2016, que traz perícia sobre o telefone celular de EDUAR-

DO CUNHA, apreendido com o então Deputado Federal por for-

ça da Ação Cautelar n. 4044, corrobora a atuação conjunta.' 

De fato, surpreenderam-se diversas trocas de mensagens dele 

com ROMERO JUCÁ em torno de nomeações e visitas a agentes 

públicos da Administração, inclusive da PETROBRAS. 

A conversa transcrita à fl. 7 entre ROMERO JUCÁ e EDU-

ARDO CUNHA se refere a encontro com EDISON LOBA°, en-

tão Ministro de Minas e Energia, em torno de nomeações da Dire-

toria Internacional e da PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL: 

7 Com efeito, ambos são mencionados em investigações sobre atuação ilícita 
na Medida Provisória n. 627/2013 (vide Inquérito n. 4.231 — Doc. 2 - e 
Termo de Depoimento n. 1 de NFISON JOSÉ DE MELLO — Doc. 3 - e 
Inquérito n. 4.426 - Doc. 4). 

8 Doc. 5. 
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221A9880 Eduardo Cunha Novidades? Teve com lobao? 

21EC17A9 Romero J 
	

Tudo bem.Estou com ele agora. 

221A988D Eduardo Cunha Ok 

221A988D Eduardo Cunha Me tala depois 

21EC17A9 Romero J. 	Ok 

221A988D Eduardo Cunha Nao esquece Internacional e Nodlesel 

221A9580 Eduardo Cunha E pereira 

221A988D Eduardo Cunha E ai? 
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21EC17A9 Romero J. 

221A9880 Eduardo Cunha 

21EC17A9 Romero J. 

221A988D Eduardo Cunha 

221A988D Eduardo Cunha 

221A988D Eduardo Cunha 

21EC17A9 Romero J. 

221A988D Eduardo Cunha 

Timestam  •  -Time 
20/04/2011 
17:07:43(UTC+0) 
20/04/2011 
17:08:39(UTC+0) 
20/04/2011 
17:08:48(UTC+0) 
20/04/2011 
17:08:56(UTC+0) 
20/04/2011 
17:09:43(UTC+0) 
20/042011 
17:10:29(UTC+0) 
20/042011 
17:10:45(UTC+0) 
20/04/2011 
1822:38(UTC+0) 
20/04/2011 
1824:51(UTC+0) 

20/04/2011 
1825:41(UTC+0) 

20/04/2011 
1827:51(UTC+0) 

20/04/2011 
18:28:29( UTC+0) 
20/042011 
18:28:35(UTC+0) 
20104/2011 
18:28:49(UTC+0) 
20/04/2011 
1829:17(UTC+0) 
20/04/2011 
1829:25(UTC+0) 

Conversamos. Ficou de cobrar as indicacoes 
com pallocci. Quanto a pereira combinei do pauto 
falar com ele. 

Ta mas o palocci quer que ele mande foi o que 
falou . Ele nao pode cobrar o que ele nao 
mandou 
Ele disse q vai mandar. Vamos acompanhar e 
cobrar. 
Ok você fica por ai? 

Segunda ta ai? 

E luiz superou op problema? 

Disse q vai ajudar. 

Ok 

Cabia a EDISON LOBA" O, então Ministro, as nomeações em 

tela. Na conversa, também há alusão a "PAULO", possivelmente 

PAULO ROBERTO COSTA, diretor de abastecimento da PE-

TROBRAS. 

Em 2011, há diálogo entre EDUARDO CUNHA e ROME-

RO JUCÁ sobre encontro com HENRIQUE EDUARDO AL-

VES e PAULO ROBERTO COSTA: 
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Emissor 
27104/2011 
18:22:03(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Cunha Henrique vai ao pauto robalo agora você 
naoo Quer ir? 

21EC17A9 Remara J. To saindo de ume audiencia. Precisa q va na 27/04/2011 
petrobras falar com paulo tb ? 18:37:32(UTC+0) 

221A988D Eduardo Cunha Sim 27/04/2011 
18:37:48(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Cunha Vai 27/04/2011 
18:37:50(UTC+0) 

221A9880 Eduardo Cunha Ele henrique quer vcs juntos 27/04/2011 
18:38:09(UTC+0) 

221A988D Eduardo Cunha Ele pauto teve cpm lobao 27/04/2011 
18:38:31(UTC+0) 

O Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, 

mostra que na mesma data HENRIQUE EDUARDO ALVES e 

ROMERO JUCÁ estiveram no edifício da PETROBRAS em Bra-

sfiia. 

DATA HORA ENTADA HORA SAIDA EMPRESA VISITANTE VISITANTE VISITADO 
HENRIQUE GESSIVALDA SANTOS DE 

27/04/2011 15.14 16:16 DEPUTADO EDUARDO ALVES OLIVEIRA 

DATA HORA ENTADA HORA SAIDA EMPRESA VISITANTE VISITANTE VISITADO 
VANESSA FERRAS 

27/04/2011 15:57 16:16 SENADOR ROMERO JUCÁ MEIRELLIS 

Nota-se que a conversa com EDUARDO CUNHA se inicia 

às 15:22 e já às 15:57 ROMERO JUCÁ entra na PETROBRAS, 

demonstrando a pressa em chegar ao local. 

Nesse mesmo dia, não constam entradas na PETROBRAS do 

Rio de Janeiro tendo PAULO ROBERTO COSTA como visitado. 

Assim, tudo indica que PAULO ROBERTO COSTA estava na PE-

TROBRAS em Brasfiia, com ROMERO JUCÁ e os demais cita-

dos. 

O Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016 

também traz subsídios referentes à atuação de • arlamentares do 
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PMDB na tramitação de medidas provisórias. 

Em conversa datada de 13/9/2012, EDUARDO CUNHA 

tratou com HENRIQUE EDUARDO ALVES sobre a possibili-

dade de ROMERO JUCÁ ser o relator ou membro de comissão 

da Medida Provisória n. 579, para acalmar "os empresários nossos 

amigos desesperados": 

 

Mensagem 
	

Time Sentido da conversa 

 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

From: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

To: +556181789547 

Todos os empresarias nossos amigos 
desesperados com a mp 579 
E pedem a nossa ajuda urgente 

Primeiro relatoria se na0 puder ser eu e ficar no 
senado querem Jura 
Segundo querem de qualquer forma eu e Juca na 
comissao 
Pode quebrar Cemig que e sociedade de Aecio e 
Andrade Gut 
E quebra empreendimento em sociedade da Odeb 
e Andrade 
Uma cagada federal quererm bom senso 

Alem de quebrarem a Cesp do gov SP 

Sera a maior polemica da legislatura maior que o 
cod Florestal 
Veremos. Articular San e Camara. 

Fundamental eu estudei e elos tem razao tem 
artigos Ia oue e sacanagem pura 
Precisam realmente serem modificados 

Ve o Valor Economico de hj que vc entendera um 
pouco a cagada 

13/09/2012 
12:29:30(UTC+0) 
13/09/2012 
12:29:42(UTC+0) 
13/09/2012 
12:30:01(UTC+0) 

13/09/2012 
12:30:18(UTC+0) 

13/09/2012 
12:30:52(UTC+0) 
13/09/2012 
12:31:16(UTC+0) 
13/09/2012 
12:31:27(UTC+0) 
13/09/2012 
12:31:48(UTC+0) 
13/09/2012 
12:32:07(UTC+0) 
13/09/2012 
12:50:42(UTC+0) 
13/09/2012 
12:53:00(UTC+0) 
13/09/2012 
12:53:14(UTC+0) 
13/09/2012 
12:53:41(UTC+0) 

Notam-se as menções a possíveis reclamações de empreiteiras 

a respeito do teor da medida provisória e a insistência para que 

ROMERO JUCÁ se tornasse relator ou membro da comissão. 

Assim, demonstram-se os atos de oficio praticados por RO-

MERO JUC.Á em favor da ODEBRECHT ao menos na tramita- 
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ção dessas duas Medidas Provisórias, a de n. 651 e a de n. 656. 

3. Adequação típica das condutas narradas 

CLÁUDIO MELO FILHO, com vontade livre e consciente, 

comunhão de desígnios e divisão de tarefas, ajustou o pagamento 

de vantagem indevida com ROMERO JUCÁ a fim de deter-

miná-lo a praticar atos de ofício na tramitação legislativa de atos 

normativos de interesse da ODEBRECHT. 

ROMERO JUCÁ efetivamente agiu, violando dever funcio-

nal, apresentando emendas, atuando como relator e votando em 

favor do grupo ODEBRECHT em tramitação de ao menos duas 

Medidas Provisórias. 

As condutas de CLÁUDIO MELO FILHO acima narradas 

se subsumem, pois, ao tipo penal capitulado no art. 333, c/c o pa-

rágrafo único, do Código Penal, a saber: 

'Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar ato de oficio: 

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, 
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário re-
tarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo de-
ver funcional." 
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Em data incerta de 2014, ROMERO JUCÁ FILHO, com 

vontade livre e consciente, aceitou promessa de vantagem indevida, 

em razão de sua função, além de efetivamente praticar ato infrin-

gindo dever funcional. 

A vantagem indevida consistiu na doação, pela CONSTRU-

TORA NORBERTO ODEBRECHT, de de R$ 150.000,00, ao fi-

lho de ROMERO JUCÁ, a pretexto de uso na campanha eleitoral. 

As condutas de ROMERO JUCÁ FILHO acima descritas se 

amoldam ao delito tipificado no art. 317 c/c §1°, do Código Penal, 

que tem o teor abaixo transcrito: 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou an-
tes 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. 

10 - A pena é aumentada de um terço, se, em conse-
quência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda 
ou deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o pratica 
infringindo dever funcional." 

ROMERO JUCÁ FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO, 

com vontade livre e consciente, comunhão de desígnios e divisão 

de tarefas, ocultaram e dissimularam, em favor do primeiro, a 

origem, a disposição e a movimentação desses recursos, mediante a 

interposição de Diretório Estadual e Comitê de campanha por 

onde transitaram os recursos e a mescla com valores licitos, em 

operações distintas. Essa mistura de ativos ilícitos com outros 

constitui mais uma modalidade independente de lavagem de 
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valores denominada commingling (mescla). 

Logo, os agentes incorreram, uma vez para a doação e cada 

transferência, no crime tipificado no art. 10  da Lei n. 9.613/1998, 

de seguinte redação: 

"Art. 10  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, locali-
zação, disposição, movimentação ou propriedade de 
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indireta-
mente, de infração penal. 
Pena: reclusão de três a dez anos e multa." 

A relação entre os delitos de lavagem, ante as mesmas circuns-

tâncias de tempo, lugar e maneira de execução, é de continuidade 

delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 

A seu turno, a relação entre o crime de corrupção e o de lava-

gem é de concurso material, ante a pluralidade de condutas, apli-

cando-se as penas pelo sistema de cúmulo material, de acordo com 

o art. 69 do Código Penal. 

5. Pedidos e requerimentos 

Demonstrada a existência de elementos suficientes de materi-

alidade e autoria delitivas, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚ-

BLICA oferece a presente denúncia contra ROMERO JUCÁ 

FILHO e CLÁUDIO MELO FILHO, bem como requer 
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a notificação dos denunciados para oferecerem resposta es-

crita no prazo de 15 (quinze dias); 

o recebimento da denúncia, com a comunicação do fato à 

Policia Federal para devido registro em seus sistemas; 

a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. 1" a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no 

Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligên-

cias: a) oitiva das testemunhas abaixo arroladas; b) outras medidas 

que venham a ser consideradas necessárias; 

ao final, a condenação dos acusados às penas dos crimes 

acima delineados; 

a condenação dos acusados à reparação dos danos materi-

ais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mí-

nimo equivalente ao montante cobrado a título de vantagem inde-

vida no caso, no patamar de R$ 150.000,00 para os danos materiais 

e de R$ 150.000,00 para os danos morais, já que os prejuízos decor-

rentes da corrupção são difusos (lesões à ordem econômica, à ad-

ministração da justiça e à administração pública, inclusive à 

respeitabilidade do parlamento perante a sociedade brasileira), 

sendo dificilmente quantificados; e, 

a decretação da perda da função pública para os condena-

dos detentores de cargo ou emprego público ou mandato eletivo, 
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principalmente por terem agido com violação de seus deveres para 

com o Poder Público e a sociedade, nos termos do art. 92 do Có-

digo Penal. 

Brasília (DF), 25 	o de 2017. 

Rodrigo Ja 	onteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 

ROL DE TESTEMUNHAS 

JOSÉ DE CARVALHO FILHO, brasileiro, filho de José de Car-

valho Oliveira e Valdelice Amaral de Carvalho Oliveira, nascido em 

11/7/1950, RG n. 0045379980/SSP/BA, CPF n. 077.483.375-00, 

residente na Avenida Orlando Gomes S/N, Condomínio Parque 

Costa Verde, Rua A, Quadra F, Lote 1, Piatã, CEP 41.650-010, Sal-

vador/BA (colaborador); 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, brasileiro, filho de Emílio 

Alves Odebrecht e Regina Amélia Bahia Odebrecht, nascido em 

18/10/1968, natural de Salvador/BA, engenheiro civil, RG n. 

2598834/SSP/BA, CPF n. 487.956.235-15, atualmente custodiado 

na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba/PR, (colabora-

dor); 
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RODRIGO DE HOLANDA MENEZES JUCÁ, brasileiro, ca-

sado, natural de Recife/PE, nascido em 17/7/1981, filho de Ro-

mero Jucá Filho e Germain. de Holanda Menezes, RG 

1825898/SSP/DF, CPF n. 539.625.081-04, residente na Alameda 

Ministro Rocha Azevedo, n. 647, Apt 62, Cerqueira Cesar, São 

Paulo/SP; e, 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, CPF n. 063.870.395-

68, residente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, n. 872, ap. 141, 

Jardins, São Paulo, São Paulo, com domicilio profissional na sede 

da empresa UTC Engenharia S/A, localizada na Avenida Alfredo 

Egidio de Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São 

Paulo, São Paulo (colaborador). 
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