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Inquérito n. 4.005 

Relator: Ministro Edson Fachin

Investigados: Fernando Bezerra de Souza Coelho

Aldo Guedes Álvaro

João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho 

Excelentíssimos Senhores Ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal

I – OBJETO DESTE MEMORIAL

1. A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA vem, respeitosamente, apresentar

memorial

com razões para o recebimento da denúncia apresentada com base no Inquérito n. 4005

em face de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, ALDO GUEDES ÁLVARO e JOÃO CARLOS

LYRA PESSOA DE MELLO FILHO.

2. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República imputa:

(i) a FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e ALDO GUEDES ÁLVARO a prática do

crime de corrupção passiva (art. 317-caput e § 1º c/c 327-§2º do Código Penal), por três
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vezes,  por  terem,  nos  anos  de  2010  e  2011,  em  Brasília/DF,  Recife/PE,  Rio  de

Janeiro/RJ e em São Paulo/SP, solicitado e recebido vantagem indevida – em unidade de

desígnios  com  Eduardo  Henrique  Accioly  Campos,  falecido,  ex-Governador  de

Pernambuco, no montante de R$ 20.000.000,00 (dez milhões de reais),  – em tratativas

com  PAULO ROBERTO COSTA,  ex-Diretor  de Abastecimento  da  PETROBRAS.  Os valores

foram pagos por executivos dos grupos  QUEIROZ GALVÃO,  OAS e  CAMARGO CORRÊA,

integrantes  do  cartel  instalado  para  atuar  junto  à  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS,  e descontados do “caixa geral de propinas” mantido pelas construtoras  e

gerido por  ALBERTO YOUSSEF, em benefício do PP. Em troca da vantagem indevida, o

então  Governador  do  Estado  de  Pernambuco  Eduardo  Campos,  o  Secretário  de

Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA

COELHO e  o  Presidente da Companhia Pernambucana de Gás – COOPERGAS  ALDO

GUEDES ÁLVARO atuaram em unidade de desígnios ilícitos para assegurar a infraestrutura

e garantir a concessão de incentivos tributários de competência estadual para as obras de

instalação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) naquele Estado;

(II)  a  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,  ALDO GUEDES ÁLVARO e  JOÃO

CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO praticaram o crime de lavagem de dinheiro (art.

1º-§ 4º da Lei n. 9613/1998), por 77 (setenta e sete) vezes, por terem, nos anos de 2010 e

2011,  em  Brasília/DF,  Recife/PE,  Rio  de  Janeiro/RJ  e  em  São  Paulo/SP,  recebido

vantagem indevida  no valor de ao menos R$ 41.593.000,00 (quarenta e um milhões e

quinhentos  e  noventa  e  três  mil  reais),  mediante  estratégias  de  ocultação  e  de

dissimilação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade

de valores provenientes do crime de corrupção passiva, de forma reiterada e no âmbito

de organização criminosa.

3. Os acusados, em suas defesas prévias,  suscitaram  questões preliminares e de

mérito. Alegaram que elas justificam o não recebimento da denúncia, nos termos do art.

395 do Código de Processo Penal (CPP).

4. A  seguir,  as  razões  fundamentais  para  o  recebimento  da  denúncia  serão

apresentadas, de  modo a demonstrar  com clareza e de modo firme os fundamentos de
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fato e de direito que Ministério Público Federal tem para iniciar a persecução penal dos

acusados em juízo.

II – DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937:

COMPETÊNCIA DO STF

5. Na sessão de 03 de maio de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu a

Questão de Ordem na Ação Penal n. 937 decidindo que o foro por prerrogativa de função de

Deputados Federais e Senadores da República abrange crimes ocorridos durante o mandato

e relacionados ao  seu  exercício.  Nos demais  casos, a competência é da primeira instância

judicial.

6. Diante deste precedente, a denúncia apresentada com base no Inquérito n. 4005, cujo

recebimento  é  defendido  nestes  memoriais, deve  ser  remetida  a primeira instância,  pois

imputa aos acusados crimes que não foram praticados no exercício da função, tampouco

em razão dela. 

7. A denúncia acusa o Senador FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO de praticar crimes

de  corrupção passiva e  de  lavagem de dinheiro enquanto exercia o cargo de Secretário do

Estado de Pernambuco. À época, estava licenciado do cargo de Senador. Segundo a denúncia,

a participação de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO nos crimes que lhe são imputados se

deu, precisamente, em razão do cargo de Secretário de Estado que ocupava à época, em 2010

e 2011.

8. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal exclui tais condutas criminosas do

âmbito  de sua competência  constitucional,  conforme consta  do  julgamento  da  Questão de

Ordem na Ação Penal n. 937.  Por isso, esta denúncia (apresentada nos autos do INQ 4005)

deve ser remetida à 13a Vara da Seção Judiciária do Paraná.

9. É que os crimes imputados aos acusados têm conexão direta com os fatos investigados

na  Operação Lava Jato,  vez que causaram danos diretos ao patrimônio e à credibilidade da

PETROBRAS,  inclusive  mediante  contratos  superfaturados  referentes  à  Refinaria  do

Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima – RNEST. Por tal motivo, e nos termos da decisão do

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito n. 41301, a 13a

1  Julgamento ocorrido no Pleno do STF em 23/09/2015, em Inquérito de relatoria do Ministro Dias 
Toffoli.
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Vara  da  Seção Judiciária  do  Paraná  tem competência  para  processar  e  julgar  a  denúncia

apresentada nestes autos.

10. Acrescento que  a circunstância de o julgamento  sobre  o recebimento desta denúncia

ter-se  iniciado2 não  impede  o  declínio  de  competência,  aqui  requerido,  para  a  primeira

instância,  porque a competência absoluta pode ser declarada em qualquer fase processual, a

qualquer tempo e grau de jurisdição.

11. Com o advento  da decisão do Plenário na Questão de  Ordem na Ação Penal n. 937,

operou-se  definição  da  competência  absoluta  da  Corte para  processar  e  julgar  os  crimes

imputados nesta denúncia, a impor a remessa dos seus autos ao Juízo competente. O art. 43 do

Código de Processo Civil (CPC), aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de

Processo Penal (CPP), produz efeitos imediatos nesta situação.

12. De todo modo,  apresento  as razões de mérito para o recebimento da  denúncia,  caso

esta 2a Turma decida manter sua competência.

III – DA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

III.1. DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA

III.1.A.  DAS PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA,  EM ACRÉSCIMO AO DEPOIMENTO DE

COLABORADORES

13. As  provas  que  fundamentam  a  denúncia  –  coligidas  no  inquérito a  partir  das

colaborações  premiadas  de  PAULO ROBERTO COSTA e  de  ALBERTO YOUSSEF –  revelam  que

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, então Secretário de Desenvolvimento Econômico do

Estado de Pernambuco,  e  Eduardo Campos,  então Governador do Estado,  em unidade de

desígnios,  solicitaram  e  aceitaram  promessa  de  vantagem  indevida,  no  valor  de  R$

20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais),  a  PAULO ROBERTO COSTA,  para  assegurar  a

infraestrutura e garantir a concessão de incentivos tributários de competência estadual para as

obras de instalação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

2 Esse julgamento se iniciou na sessão de 5 de dezembro de 2017, tendo sido suspenso em virtude da ausencia 
do Ministro Ricardo Lewandowski.
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14. O pagamento da propina foi  feito  por várias construtoras  – especialmente a  QUEIROZ

GALVÃO,  a  OAS e  a  CAMARGO CORRÊA –  de  formas  diversas,  no  âmbito  de  esquema  de

corrupção e lavagem de dinheiro contra a PETROBRAS,  e a solicitação de vantagens indevidas

foi feita  por intermédio de PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobrás  e

responsável pela RNEST na época. Em grande parte, as vantagens indevidas se destinaram à

campanha de reeleição de Eduardo Campos ao Governo do Estado de Pernambuco em 2010,

foram  entregues  por  meio  de  doações  eleitorais  fictícias  e  de  contratos  de  prestação  de

serviços superfaturados ou fictícios, sucedidos por transferências bancárias das empreiteiras às

empresas  supostamente  contratadas,  pelo  saque  dos  valores  em  espécie  e  pela  posterior

entrega do dinheiro aos destinatários finais.

15. No curso da investigação criminal, foram coligidos diversos elementos de prova que

apontam,  de forma segura,  para a participação dos acusados  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA

COELHO e  ALDO GUEDES ÁLVARO nos fatos narrados.  A identificação da materialidade e da

autoria de crimes é justa causa para deflagrar a ação penal mediante recebimento da denúncia.

16. A denúncia  acusou o  Senador  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO de  solicitar  e

receber vantagens indevidas de construtoras participantes do cartel que atuou na Diretoria de

Abastecimento  da  PETROBRAS.  Esta  imputação  é  corroborada pelos  seguintes  elementos  de

prova:

(i) depoimentos prestados pelos colaboradores PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO

YOUSSEF, inclusive em termo de acareação3;

(ii) registros  de  entrada  de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO na  sede  da

PETROBRAS,  no  Rio  de  Janeiro,  para  visitar  PAULO ROBERTO COSTA e  outros

funcionários de destaque na empresa4;

(iii) dados da agenda e algumas mensagens eletrônicas de PAULO ROBERTO COSTA,

que comprovam sua proximidade com o acusado5;

3 Fls. 271/276 do Inq. 4005.
4 Fls. 375/422 do Inq. 4005.
5 Idem.
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(iv) dados obtidos  no aparelho celular de José Aldemário Pinheiro Filho (Léo

Pinheiro)  que  comprovam  sua  interlocução  com  Eduardo  Campos  e  com

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO
6;

(v) dados telemáticos de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e  ALDO GUEDES

ÁLVARO,  os  quais  demonstram  a  intensa  interlocução  entre  ambos  e  Eduardo

Campos  e  que  apontam  para  a  atuação  de  ALDO GUEDES ÁLVARO enquanto

operador de propinas do ex-governador;

(vi) comprovantes de doações eleitorais “oficiais”, meio escolhido pela QUEIROZ

GALVÃO e pela OAS para o pagamento das vantagens indevidas7;

(vii) contratos fictícios e dados bancários de empresas de fachada, notadamente a

CÂMARA E VASCONCELOS – LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.  e a  CONSTRUTORA

MASTER LTDA.,  utilizadas  pelas  construtoras  OAS e  CAMARGO CORRÊA nas

estratégias  de  repasses  sub-reptícios  de  vantagens  indevidas  à  campanha  de

Eduardo Campos8;

17. A  participação  do  acusado  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO nos  fatos  é

corroborada  tanto  pelos  elementos  de  prova  que  apontam para  sua  proximidade  com  os

demais  envolvidos,  em  especial  Eduardo  Campos  e  PAULO ROBERTO COSTA,  quanto  por

aqueles  que  comprovam  o  efetivo  pagamento  de  vantagens  indevidas  pelas  construtoras

QUEIROZ GALVÃO, OAS e CAMARGO CORRÊA para a campanha de reeleição de Eduardo Campos

– valendo-se do diretório  nacional  do PSB como instrumento  para ocultar  e  dissimular  a

natureza, a origem e a destinação dos valores provenientes de infração penal – e para empresas

do acusado JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, como estratégia de lavagem desses

capitais originados da prática de crimes contra a Administração Pública.

18. A  denúncia  acusa  ALDO GUEDES ÁLVARO de  fazer  tratativas  para  o  pagamento  de

propinas  pela  CAMARGO CORRÊA,  em  encontro  realizado  em  São  Paulo/SP  com  Dalton

Avancini, representante da empresa. Na ocasião, decidiram operacionalizar o pagamento de

R$ 12.000,000.00 (doze milhões  de reais)  – muito embora o acusado tenha solicitado R$

20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais),  conforme  relatou  o  colaborador  –  por  meio  de

6 Fls. 473/488 do Inq. 4005.
7 Fls. 49/57 e 1840/1846 do Inq.4005.
8 Mídias de fls. 1883 e 1886.
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contratos simulados da CAMARGO CORRÊA com a CONSTRUTORA MASTER LTDA., de JOÃO CARLOS

LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, a qual posteriormente repassou os valores para a campanha de

Eduardo Campos.

19. A  denúncia  demonstra  que as  movimentações  financeiras  feitas  pelas  construtoras

encarregadas das  obras da RNEST e as empresas de  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO

FILHO não tinham como contrapartida a real prestação de serviços, nem a entrega de bens, e

que constituíam entrega de vantagem indevida a Eduardo Campos e a FERNANDO BEZERRA DE

SOUZA COELHO,  mediante  estratégias  de lavagem de dinheiro.  A atuação criminosa  não se

limitou aos fatos ora imputados aos denunciados.

20. Os fatos tratados no caso revelam que existia, no Estado de Pernambuco, um grupo de

pessoas  e  empresas  responsáveis  pela  intermediação,  pelo recebimento  e  pelo  repasse,  de

forma oculta e disfarçada, de vantagens indevidas destinadas a Eduardo Campos, inclusive

solicitadas, com vontade livre e consciente e unidade de desígnios com Eduardo Campos, por

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, principalmente para fins de financiamento ilícito de

campanhas eleitorais. Os eventos em que se baseia  esta  denúncia tornam evidente que esse

grupo era integrado por ALDO GUEDES ÁLVARO e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e

pela empresa CÂMARA E VASCONCELOS – LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA.

21. O afastamento judicial de sigilo telefônico – decretado na Ação Cautelar n. 4006/DF –

revelou o papel de ALDO GUEDES ÁLVARO como operador de propina com finalidade eleitoral

em favor de Eduardo Campos, com a intermediação de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO.

O  Relatório  de  Análise  n.  050/2016  da  SPEA/PGR  mostrou  que  houve,  no  período

investigado, 40 (quarenta) contatos telefônicos entre ambos e 1.117 (mil, cento e dezessete)

contatos telefônicos entre  ALDO GUEDES ÁLVARO e o Partido Socialista Brasileiro – PSB. O

mesmo documento  mostra,  ainda,  364 (trezentos  e sessenta e quatro) contatos  telefônicos

entre ALDO GUEDES ÁLVARO e a empresa Delta Construções S/A, notoriamente envolvida em

esquema  criminoso  de  pagamento  de  propinas  a  agentes  políticos,  assim  como  2  (dois)

contatos telefônicos entre Eduardo Campos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de

Pernambuco, ocupada por FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO
9.

9 Docs. 5, anexos à cota de encaminhamento da denúncia.
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22. A  denúncia está lastreada, portanto,  em  muitos elementos de prova,  além dos

depoimentos de colaboradores premiados, como os dados bancários das empresas de JOÃO

CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, colhidos no âmbito da Ação Cautelar n. 386410, dados

telemáticos dos denunciados  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e  ALDO GUEDES ÁLVARO,

obtidos  por  meio  da  Ação  Cautelar  n.  4006,  e  ainda  depoimentos  de  funcionários  das

construtoras envolvidas.

23. Não infirma essa conclusão a inexistência de prova direta da solicitação das vantagens

indevidas  por  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO a  PAULO ROBERTO COSTA, diversa  da

palavra do próprio colaborador.

24. Não há dúvida sobre  a existência do cartel  de empresas  que  atuava de  forma  ilícita

perante  Diretores  da  Petrobrás,  a  maior  estatal  do  país,  por  atos  de  corrupção que  eram

praticados com elevado grau de sofisticação e preparo, envolvendo acordo prévio e amplo de

corrupção que posteriormente era concretizado em situações específicas, com a utilização de

diversos e velados mecanismos (encontros e trocas de mensagens pelas mais diversas formas,

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

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

etc.). 

25. Os crimes atribuídos aos acusados nesta denúncia são de difícil prova.  A dificuldade

não é ocasional, mas foi engendrada e resulta de dolo intenso e  de cuidados  estudados para

cada ato, deliberadamente empregados pelos réus.

26. A prova da solicitação de propina, ocorrida em encontro reservado entre corruptor e

corrupto,  é  quase  impossível  de  ser  feita.  Por  isso,  é  prova  indiciária  –  aquela  que,  sem

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

10 A Ação Cautelar n. 3864/DF refere-se originariamente ao Inquérito n. 3994/DF, em trâmite no Supremo
Tribunal  Federal  Nesse  caso,  evidenciou-se  que  o  repasse  de  parte  da  propina  destinada  ao  Senador
BENEDITO DE LIRA e ao Deputado Federal ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA nas eleições de 2010,
no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS, ocorreu exatamente
por meio de transferências de empresas operadas por ALBERTO YOUSSEF em favor da  CÂMARA &
VASCONCELOS  –  LOCAÇÃO  E  TERRAPLENAGEM  LTDA.  A  situação  é  tratada  em denúncia  já
oferecida  pela  Procuradoria-Geral  da  República.  A utilização  dos  dados  bancários  correspondentes,  no
presente feito, baseia-se em autorização judicial de compartilhamento de provas (fls. 1263/1264 do Inquérito
n. 4005/DF).
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necessariamente teria sido praticado –, que demonstra a materialidade e a autoria delitivas de

forma indene de dúvida razoável, e deve ser privilegiada.

27. A adoção do padrão de prova  para além de dúvida razoável e a especial atenção à

prova indiciária em delitos da chamada macrocriminalidade não representam solução estranha

à jurisprudência do STF. Ao contrário, há diversos precedentes neste sentido, alguns deles de

destacado relevo, tais como a Ação Penal n. 470/MG11.

28. Do HC 103.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 16/04/2012, colhe-se o seguinte trecho,

que constou da ementa do julgado:

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

29. O contraditório, a ser estabelecido durante a ação penal, resolverá dúvidas suscitadas

pela defesa. Por ora, para fins de recebimento da denúncia, é firme a convicção de que  os

elementos  de  prova colhidos  ao longo  da investigação criminal,  inclusive  os  que são

independentes dos depoimentos prestados pelos colaboradores premiados, caracterizam,

seguramente, justa causa para deflagrar a ação penal.

30. Esta PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA defende, veementemente, que esta posição de

abrir a ação penal e submeter todas as provas ao contraditório e a ampla defesa, com base em

provas  testemunhais  e  dados coerentes  de materialidade  e  autoria,  é  a  mais  compatível  e

coerente com a jurisprudência das duas Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal e

com a necessidade de  impedir  por meio do direito penal a captura do Estado por grupos de

interesses privados  ilícitos, desiderato este reconhecido não apenas por todos os Poderes da

República, em todas as esferas federativas, por leis, decisões judiciais e atos administrativos,

mas também, e principalmente, por toda a sociedade brasileira.

31. Ademais, deve-se ressaltar que há grande probabilidade de que alguns (poucos) pontos

ainda não elucidados neste caso – tais como o caminho percorrido pelo dinheiro das contas da

11 Pode-se  citar  também o  HC 97781/PR,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Rel.  P/  acórdão  Min.  Luiz  Fux,  DJ
17/03/2014; HC 111.666/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/05/2012.
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CÂMARA E VASCONCELOS – LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. e a CONSTRUTORA MASTER LTDA.

para FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e Eduardo Campos – restem esclarecidos no curso

da instrução processual penal, na medida em que o acusado  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE

MELLO FILHO firmou  acordo  de  colaboração  premiada  com esta  PROCURADORIA-GERAL DA

REPÚBLICA.

III.1.B. DA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PELO DENUNCIADO FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO

33. É necessário considerar também o ato de ofício,  como elementar ou não do crime de

corrupção passiva,  vez que esta questão  tem suscitado debates no âmbito dessa egrégia 2ª

Turma.

34. Não  há  necessidade  de  provar  ou  imputar  a  mercancia  de  ato  de  ofício  para  a

configuração  do  crime  de  corrupção  passiva.  No  caso,  todavia,  houve  atos  de  ofício.  O

acusado  e  os  outros  partícipes  –  em  particular  o  então  governador  Eduardo  Campos  –

efetivamente praticaram diversos atos  de ofício para assegurar a infraestrutura e garantir  a

concessão de incentivos tributários de competência estadual para as obras de instalação da

RNEST.

35. No caso concreto, é irrelevante saber se a concessão de incentivos fiscais integrava ou

não a esfera de competência funcional de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO como Secretário

Estadual de Desenvolvimento Econômico. Com efeito, ele tinha a atribuição de implementar as

obras de infraestrutura necessárias à instalação e ao funcionamento da  Refinaria, especialmente

na  condição  de  presidente  do  Porto  de  Suape.  É  necessário  realçar  que  um   documento

específico  comprova o ato de ofício, a saber, o  “Termo de Adiantamento de Tarifa e

Compensação Futura e Critérios  de  Investimento”12,  mencionado na denúncia  e  que

trata do assunto,  foi subscrito exatamente pelo acusado, por Eduardo Campos e por

PAULO ROBERTO COSTA. 

36. Além disso, a denúncia imputa a Fernando Coelho a prática de corrupção passiva

em concurso de agentes,  na forma do art.  29 do Código Penal.  O então Governador

12 Fls. 948/951 do Inq. 4005.
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Eduardo Campos tinha atribuição para tratar de todas as questões de infraestrutura e de

incentivos  fiscais  relacionadas  à  RNEST.  Ele  só  não  foi  denunciado  porque  faleceu,

extinguindo-se  sua  punibilidade.  A corrupção de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO está

estreitamente vinculada à corrupção do ex-Governador pernambucano. Uma está estreitamente

imbricada com a outra. Exatamente por isso é inócua a alegação de ausência de correlação entre

os atos de ofício indicados na denúncia e a função pública exercida pelo acusado. 

37. Salienta-se  também que  não  há  inconsistência  cronológica  na  imputação  ao  acusado

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO do  crime  de  corrupção  passiva.  A  assunção  dos

compromissos para implantação da Refinaria Abreu e Lima ocorreram inicialmente em 2005 ou

2006, mas a efetiva adoção de providências nesse sentido pelo Estado de Pernambuco se

deu  ao  longo  de  2007  e  dos  anos  seguintes,  na  gestão  de  Eduardo  Campos  como

Governador  e  do  próprio  acusado  como  Secretário  Estadual  de  Desenvolvimento

Econômico. 

38. Nesse sentido, o “Termo de Compromisso” do Estado de Pernambuco com a Petrobras

e o Porto de Suape, relativo à doação de terreno, execução de obras de infraestrutura portuária

e rodoviária, de redes de transmissão e substação de energia elétrica, licenciamento ambiental

e treinamento de mão de obra, foi firmado em fevereiro de 2007. O 1º aditivo ao “Termo de

Compromisso” foi firmado em agosto de 2008, enquanto o 2º aditivo data de dezembro de

2010. O Termo de Compensação Ambiental, por sua vez, foi firmado em outubro de 2007.

39. Parcela significativa das leis e dos atos referentes a incentivos fiscais necessários à

instalação  da  RNEST,  mais  especificamente  do  regime  de  ICMS  aplicável  ao  refino  de

petróleo,  também  foram  produzidos  durante  o  governo  de  Eduardo  Campos,  abaixo

relacionados:

(i) Lei n. 13.684/2008;

(ii) Decreto n. 32.957/2009;

(iii) Portaria 247/2009;

(iv) Decreto n. 34.660/2010;

(v) Decreto n. 35.698/2010;

(vi) Decreto n. 35.699/2010;

(vii) Lei n. 14.276/2011;
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(viii) Lei n. 14.277/2011; e

(ix) Lei n. 14.722/2012.

 

40. O cumprimento das contraprestações pelo recebimento da propina, portanto, encontra-

se  evidenciado  por  diversos  atos,  notadamente  pelos  atos  e  contratos  administrativos,

referentes  a  obras  de  infraestrutura  e  incentivos  tributários  concedidos  pelo  Estado  de

Pernambuco  para  viabilizar  a  RNEST.  Parte  significativa  deles  foi  assinada  por  Eduardo

Campos ou por  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO ou mesmo pelos  dois em conjunto,

inclusive com PAULO ROBERTO COSTA.

41. Não  foi  objeto  da  reconstituição  dos  fatos  empreendida  pela  investigação  aferir  a

licitude das tratativas por meio das quais o Estado de Pernambuco foi eleito para abrigar a

RNEST, durante o governo de Jarbas Vasconcelos. Os argumentos dos acusados nesse sentido

não afastam o caráter ilícito dos fatos a eles imputados.  Para a constatação da prática dos

crimes de corrupção passiva por FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e ALDO GUEDES ÁLVARO

e de lavagem de capitais pelos dois e também por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO,

não importa que os primeiros atos administrativos para garantir a instalação da refinaria, ou

que a primeira lei garantindo os incentivos tributários correspondentes, tenham sido editados

por outros agentes públicos.  

42. O que se tem como certo,  no caso dos  autos,  é que  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA

COELHO,  em  concurso  de  pessoas  com  o  então  governador  Eduardo  Campos  e  com  o

denunciado  ALDO GUEDES ÁLVARO, em razão das  funções  públicas  que  exerciam,  recebeu

vantagens indevidas desviadas dos contratos superfaturados celebrados entre a Diretoria de

Abastecimento da  PETROBRAS e as construtoras  QUEIROZ GALVÃO,  OAS e  CAMARGO CORRÊA.

Como  contrapartida,  os  envolvidos  levaram  a  efeito  uma  série  de  atos,  legais  e

administrativos, com vistas a garantir a infraestrutura e os incentivos tributários necessários

para a construção da RNEST.

43. No que diz respeito aos argumentos de ALDO GUEDES ÁLVARO, é totalmente insubsistente

a tentativa de desclassificação do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código

Penal, para o delito de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do Código Eleitoral. O
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fato de  as  vantagens  indevidas,  na  situação,  terem sido direcionadas  à  campanha  política  de

Eduardo Campos não afasta a caracterização do crime de corrupção passiva. Para a configuração

deste delito,  o destino dado à propina não tem a menor relevância.  Tal tese de defesa já  foi

refutada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP n. 470/MG.

44. Da mesma forma, não há como enquadrar a conduta de ALDO GUEDES ÁLVARO no crime

de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal. Com efeito, ele esteve ao lado de

Eduardo  Campos  em  todos  os  momentos  da  prática  delitiva:  antes,  auxiliando-o  na

organização do esquema de arrecadação de valores ilícitos; durante, solicitando as vantagens

indevidas  de  empreiteiras,  como  a  Camargo  Corrêa,  e  recebendo-as  de  forma  oculta  e

dissimulada;  bem como depois,  utilizando o dinheiro sujo na campanha eleitoral.  Era um

autêntico  operador  financeiro  do  repasse  disfarçado de  propinas.  Há de  figurar,  por  isso,

realmente,  como coautor  dos delitos  de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.  Não se

tratava  de  um mero  portador  ou  mensageiro,  sujeito  a  obediência  hierárquica  e  a  ordens

superiores irresistíveis,  a ter  seu comportamento enquadrado na simples figura delitiva do

favorecimento real.

45. O  recebimento  da  denúncia  inaugura  a  ação  penal,  na  qual  as  partes  poderão

desincumbir-se do ônus probatório, no curso da instrução processual. É nessa fase processual

de instrução da ação penal que cabe ao Ministério Público demonstrar a autoria delitiva, de

forma indene de  dúvida razoável  (AP 676/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª  Turma, Dje

06/02/2018). Apenas na etapa final da ação penal – e não no seu nascedouro –, portanto, é que

se  exige  prova  definitiva  de  autoria  delitiva  para  a  condenação.  Para  o  recebimento  da

denúncia, é necessário, somente, que haja prova induvidosa da prática de um fato criminoso,

bem  como  indícios  razoavelmente  seguros  da  autoria  delitiva.  Tais  requisitos,  como

amplamente  demonstrado  nas  diversas  manifestações  do  órgão  ministerial  encartadas  aos

autos, estão plenamente satisfeitos na denúncia.

46. A prática do crime de corrupção passiva, portanto, está suficientemente descrita

na denúncia e amparada em elementos de prova que atestam a materialidade e indícios

de autoria delitiva do Senador  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO e de  ALDO GUEDES
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ÁLVARO, os  quais  são configuradores  da justa causa. A denúncia,  no ponto,  deve ser

recebida.

III.2. DA LAVAGEM DE DINHEIRO

47. Os três acusados afirmam que os atos  que lhe foram imputados na denúncia como

crime de lavagem de dinheiro seriam simples consumação dos crimes de corrupção passiva ou

caracterizariam  fatos  posteriores  impuníveis.  As  infrações  penais  posteriores  seriam

absorvidas pelas primeiras, constituindo-lhe, no máximo, mero exaurimento. 

48. Tais alegações são improcedentes. Não se verifica nenhum óbice ao concurso entre

os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. As infrações penais em questão

apresentam bens jurídicos e elementos distintos. O bem jurídico tutelado pelo crime de

corrupção é  a  moralidade da administração pública,  ao passo  que os  bens  jurídicos

protegidos  pela  lavagem  de  dinheiro  são  a  administração  da  justiça  e  a  ordem

econômica. Por outro lado, a ocultação e o disfarce não são elementares da corrupção,

configurando  elementos  apenas  da  lavagem de  dinheiro.  É  plenamente  viável  a  um

agente público receber vantagem indevida abertamente, às claras, praticando corrupção

passiva sem incorrer em branqueamento de capitais. 

49. Ademais, no caso, os valores ilicitamente recebidos, quando se configurou a corrupção

passiva,  foram  posteriormente  reinseridos  de  forma  dissimulada  no  circuito  econômico,

caracterizando-se  a  lavagem  de  dinheiro,  especialmente  quando  houve  o  pagamento  de

despesas  de  campanha  não  declaradas  ou  mesmo  declaradas  à  Justiça  Eleitoral.  Têm-se,

assim,  duas  espécies  de  condutas  autônomas,  com  lesividades  distintas,  exigindo  dupla

punição. Ressalta-se, ainda, que, na espécie, houve repasse de propina tanto sob a forma de

doação eleitoral “oficial” como por meio de valores em espécie não contabilizados (“caixa

dois”), o que reforça a tese de configuração da lavagem de dinheiro.

50.  Por outro lado, ainda que se considere que a realização de doações eleitorais  e o

repasse de valores em espécie configurem simples forma de concretização do pagamento de

vantagens indevidas referentes ao crime de corrupção, não há dúvida de que esses meios para
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a prática do delito são escolhidos por corruptos e corruptores exatamente com o propósito

específico de ocultação e dissimulação da propina. Há, no mínimo, a prática de duas infrações

penais, a corrupção e a lavagem de dinheiro, mediante uma única conduta, a caracterizar o

concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal. Além disso, em tal hipótese,

os delitos são praticados com base em desígnios autônomos, um de enriquecimento ilícito e

outro de disfarce desse locupletamento indevido, a configurar o concurso formal impróprio de

infrações penais, previsto na parte final do dispositivo citado, exigindo a soma das penas dos

crimes correspondentes.

51. Essas considerações são suficientes para ensejar o juízo positivo de admissibilidade da

denúncia, consoante a jurisprudência desse STF13. 

IV - CONCLUSÃO

52. Pelo exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA reitera os termos da réplica que

ofertou  nos  autos,  requer  a  rejeição  das  preliminares  suscitadas  pelos  denunciados  e  o

integral recebimento da denúncia.

Brasília,  04 de maio de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

13 STF, Pleno, INQ n. 2245/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.08.2007, m.v., DJE de 08.11.2007
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