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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora-Geral da República,

vem, com fulcro no art. 5º da Lei nº 8.038/90, manifestar-se sobre a

resposta à acusação

apresentada pelos denunciados Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro (fls. 4870/4910), Arthur

César Pereira de Lira (fls. 4937/4978), Benedito de Lira (fls. 4807/4846), Ciro Nogueira

Lima Filho  (fls.  5004/5106),  Eduardo  Henrique  da Fonte  de  Albuquerque Silva  (fls.

4851/4868),  Francisco Oswaldo Neves Dornelles (fls.5294/5327), João Alberto Pizzolatti

Junior  (fls.  4733/4740),  José Otávio Germano  (fls. 4747/4762),  Luiz Fernando Ramos

Faria (fls. 4670/4686), Mário Silvio Mendes Negromonte (fls. 4981/4991), Nelson Meurer

(fls. 4659/4667) e Pedro Henry Neto, nos termos que seguem.

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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I

Em setembro de 2017, o Procurador-Geral da República, no âmbito da chamada

“Operação Lava Jato”, ofereceu denúncia contra Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Arthur

César Pereira de Lira, Benedito de Lira, Ciro Nogueira Lima Filho, Eduardo Henrique

da  Fonte  de  Albuquerque  Silva,  Francisco  Oswaldo  Neves  Dornelles,  João  Alberto

Pizzolatti  Junior,  José  Otávio  Germano,  Luiz  Fernando  Ramos  Faria,  Mário  Silvio

Mendes Negromonte, Nelson Meurer e Pedro Henry Neto, em razão do envolvimento de

todos,  entre os anos de 2006 e 2015, em grupo criminoso voltado à prática de delitos  de

corrupção  de  agentes  públicos  e  de  lavagem  de  dinheiro  relacionados  à  Petrobras

Distribuidora S/A – BR DISTRIBUIDORA. Imputa-se aos denunciados a prática do crime de

pertinência a organização criminosa triplamente majorado, previsto no art. 2º, § 4º, inciso II,

III e V, da Lei n. 12.850/2013.

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram resposta à acusação,  nos

seguintes moldes:

A defesa  de Nelson Meurer e de  João Alberto Pizzolatti  Júnior  aponta, em

petições de mesmo conteúdo, as seguintes questões preliminares:1

(i)  falta de justa causa para deflagração da ação penal,  alegando que  não há

elemento  que  ampare  a  acusação  de  que  os  denunciados  tenham,  de  fato,  “integrado  a

organização criminosa criada pela Procuradoria-Geral da República, que se ampara, a bem da

verdade, exclusivamente em termos de delação premiada”;

(ii) inépcia  da  denúncia,  pois  a  peça  acusatória  conteria,  segundo  a  defesa,

acusação  vaga  e  imprecisa,  que  não  esclarece,  individualmente,  as  condutas,  tampouco

descreve, de forma pormenorizada, a participação e o período em que os denunciados teriam

feito  parte  da  suposta  organização  criminosa,  sendo  insuficiente  a  referência  de  que

ocupavam,  à  época,  a  posição  de  líder  do  Partido  Progressista  -  PP,  sob  pena  de

responsabilidade objetiva.

(iii) atipicidade dos  fatos,  na  medida  em  que:  (iii.a)  foram  imputados  aos

denunciados condutas que teria sido praticadas, exclusivamente, até meados de 2012, quando

1 Fls. 4659/4667 e fls. 4733/4740, respectivamente.
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ainda não existia a qualificação jurídica do crime de organização criminosa, introduzida pela

Lei nº 12.850, publicada em setembro de 2013; (iii.b) a acusação não cuidou de fazer o juízo

de tipicidade, deixando de demonstrar a existência de níveis de hierarquia e divisão de tarefas

da organização criminosa, tampouco descreveu a estrutura ordenada ou premeditada intenção

subjetiva de integrar dolosamente organização criminosa.

Por outro lado, a defesa de Luiz Fernando Ramos Faria (fl. 4670/4686) sustenta,

basicamente, duas questões: a carência de justa causa e a inépcia da denúncia.

Ao discorrer sobre a insuficiência de suporte probatório, a defesa sustenta que a

denúncia reitera imputações já dirigidas contra o denunciado nos Inquéritos nº 3980 e nº 3991,

sem  apresentar,  novamente,  qualquer  prova  hígida  a  corroborar  a  pretensão  punitiva,

amparada,  apenas,  em depoimentos  de delatores e no fato de ser o denunciado filiado ao

Partido Progressista.

Além disso,  afirma ser  inepta a  peça acusatória,  na medida em que traz uma

narrativa  genérica  de  fatos  (suposta  pressão  ou acobertamento  de  empresas  e  pessoas  no

âmbito da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados), sem apontar com quem,

quando e onde teriam ocorrido tais condutas.  Alega, também, que, ao deixar de realizar o

cotejamento entre a ação imputada ao acusado e o tipo que delimita a conduta penalmente

ilícita,  a  denúncia  impede  o  exercício  da  ampla  defesa,  que,  no  caso,  está  “diretamente

relacionado à demonstração de todas as circunstâncias do fato criminoso, inclusive o motivo

pelo qual tal fato se adequa ao tipo abstrato previsto na legislação penal”.2 

Em sua resposta à acusação (fls. 4747/4762),  José Otávio Germano ancora-se,

por sua vez, nas teses de:

(i) insuficiência  de  lastro  probatório hábil  a  iniciar  a  persecução  penal,

aduzindo, para tanto, que a pretensão punitiva está fundada, exclusivamente, em delações de

colaboradores  que,  além de não serem corroboradas  por  nenhum outro indício  probatório

sólido, mostram-se contraditórias com as provas carreadas aos autos. Assevera que “não tem,

nem nunca teve qualquer reunião com Paulo Roberto Costa (ou qualquer outra pessoa ligada à

Petrobras)3 que  não tenha  caráter  eminentemente  probo e  público”  ou  extrapole  assuntos

afetos a questões institucionais da Comissão Parlamentar de Minas e Energia. Esclarece que

2 Fl. 4672-v.
3 Fl. 4752-v.
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as imputações contra si atribuídas já são objeto de investigação de outros inquéritos (Inq. Nº

3991 e nº 3980).

(ii) atipicidade da  conduta,  porquanto  não  se  faz  presente  a  elementar  do

cometimento indeterminado de crimes, já que, segundo a denúncia, sua suposta atuação “teria

sido pontual,  limitada no tempo, e voltada,  segundo se alega, ao cometimento de conduta

delituosa  certa  e  determinada,  qual  seja,  a  obtenção  de  vantagem indevida  disfarçada  de

doações  eleitorais  oficiais  e  o  favorecimento  da  empresa  Fidens”.4 Afirma  que  não  está

configurada a vontade consciente do agente de integrar a organização criminosa.

(iii) inépcia  da  denúncia,  por  não  preencher,  minimamente,  o  requisito  de

descrição circunstanciada do fato criminoso.

Benedito  de  Lira,  às  fls.  4807/4846,  alegou,  preliminarmente,  violação  ao

exercício da ampla defesa e do contraditório, uma que não obteve cópia de todas as mídias

relativas  ao  termos  de  colaboração  de  Alberto  Youssef,  apesar  de  ter  sido  autorizado

judicialmente o amplo acesso da defesa aos vídeos em que o colaborador menciona seu nome.

Destaca, também, que os fatos narrados na denúncia guardam “relação umbilical

com  a  questão  debatida”  no  Inquérito  nº  3.994,  no  qual  lhe  são  atribuídos  o  crime  de

corrupção passiva qualificada, (art. 317, § 1º, cc/ art. 327, § 2º, do CP) e de crimes de lavagem

de dinheiro qualificada (art.  1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998),  sendo de rigor o  julgamento

conjunto da matéria posta neste feito e no Inquérito nº 3.994.

Quanto à inadmissibilidade da denúncia, Benedito de Lira defende:

(i) que o pedido da Procuradoria-Geral da República, nos presentes autos, mostra-

se  juridicamente  impossível,  pois  os  fatos  a  ele  atribuídos  são  anteriores  à  Lei  nº

12.850/2013, tendo sido supostamente praticados nos anos de 2010 e 2011. Argumenta, nesse

passo, que, “para que fosse possível a imputação do delito de organização criminosa”, “far-se-

ia imperiosa a demonstração de que se manteve associado aos demais investigados para além

do ano de 2013 e que, nesse contexto, participou da prática de eventuais ilícitos em conjunto

com tais indivíduos, o que, in casu, não ocorreu”;5

(ii) padecer  a  exordial  acusatória  de vício  insanável  da  inépcia,  uma  vez que

descreve os fatos de forma genérica e não explica “quais ações ou  omissões seriam aptas a

4 Fl. 4756.
5 Fl. 4827.
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permitir  que  se  inferisse  ser  ele  o  líder  ou  sequer  ser  membro  da  suposta  organização

criminosa”6;

(iii) carência de provas aptas  a ensejar o processamento da denúncia,  por

estar tal exordial baseada, exclusivamente, nas colaborações premiadas firmadas com Alberto

Youssef e Paulo Roberto Costa.

A defesa de  Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva apresenta as

seguintes ponderações em sua resposta escrita (fls. 4851/4868):

(i)  há manifesta violação do art. 41 do Código de Processo Penal, posto que a

denúncia faz  imputações genéricas de  fatos atípicos,  que são,  inclusive,  objeto de outra

denúncia já em andamento;

(ii)  nenhum dos depoimentos tomados na fase inquisitorial ou dos relatórios de

análise citados na denúncia dão contam da existência da organização criminosa “criada” pelo

Ministério  Público  Federal  que,  na  verdade,  tenta  criminalizar  reuniões  e  atividades  de

parlamentares “normais e lícitas” na busca de apoio político;

(iii) as doações recebidas pelo Deputado Eduardo da Fonte são legítimas e não há

dado probatório de que não o sejam.

(iv) impossibilidade de incidência do artigo 2º da Lei 12.850/2013, vez que se

trata de lei penal incriminadora mais gravosa e posterior aos fatos narrados na denúncia, de

forma que deve incidir o artigo 288 do Código Penal (Associação Criminosa).

Já  Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro,  em resposta à acusação juntada às fls.

4870/4910, sustenta:

(i) Inépcia formal da denúncia que, segundo a defesa, não teria descrito como se

dava a estruturação e divisão de tarefas dentro da ORCRIM, nem, tampouco, qual o papel

desempenhado por cada um dos denunciados, de forma que o peticionário não teria como

exercer seu direito de defesa;

(ii) Atipicidade  das  condutas,  uma vez  que  a  denúncia  lhe  imputou  crime

tipificado pela Lei n° 12.850/2013, por fatos praticados anteriormente à sua entrada em vigor,

os quais teriam ocorrido entre os anos de 2010 e 2012;

6 Fl. 4824.
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(iii)  Falta  de  justa  causa para  a  instauração  da  ação  penal  ante  a  suposta

fragilidade ou ausência de provas acerca dos fatos atribuídos ao denunciado, já que a exordial

acusatória teria como base apenas o conteúdo de delações premiadas “sem qualquer prova de

corroboração”;

(iv) Que os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, com relação aos quais

foi feito pedido de abertura de inquérito, não podem ser utilizados como “prova” do delito

de organização criminosa;

(v) Que  a  versão  acusatória  é  inverossímil,  apresentando  diversas

inconsistências e contradições;

(vi) Em  caso  de  não  acolhimento  dos pedidos  de  rejeição  da  denúncia  e  de

absolvição sumária, requer a conversão do julgamento em diligência “para que se traga aos

autos a íntegra da Pet 6.199, concedendo-se prazo para eventual aditamento da Resposta”7;

Na resposta  à  acusação juntada  às  fls.  4937/4978,  a  defesa  de  Arthur César

Pereira de Lira faz as seguintes ponderações:

(i) Existência  de  nulidade  absoluta decorrente  da  ausência,  nos  autos,  de

documentos referentes ao modo de obtenção dos registros originais do sistema de acesso aos

escritórios de Alberto Youssef;

(ii) Atipicidade da conduta imputada ao denunciado ante: (ii.a) “a ausência de

fatos objetivos que lhe sejam atribuídos que tenham ocorrido após a entrada em vigor da Lei

12.850/2013”8, (ii.b) a inexistência de descrição da estruturação hierárquica supostamente

existente  entre  os  membros  da  ORCRIM;  (ii.c)  que  a  denúncia  deixou  “de  narrar  as

circunstâncias que justificariam a inclusão  das causas de aumento de pena previstas nos

incisos II e V, do §2º, do artigo 4º, da Lei de Organizações Criminosas.”9 e (ii.d) que a causa

de aumento relativa à transnacionalidade constituiria violação ao princípio de ne bis in idem,

já que o caráter transnacional da conduta consistiria elementar do tipo penal;

(iii) Inépcia da denúncia por violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal

e ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, já que “a vestibular apresenta uma história, uma

grande  colcha  de  retalhos,  sem  contudo  cuidar  de  descrever  ações,  sem  individualizar

7 Fl. 4910.
8 Fl. 4949.
9 Fl. 4962.
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condutas,  sem  demonstrar  liame  subjetivo,  sem  apresentar  fatos  e  deixando  de  relatar

condutas que autorizariam concluir pela validade de suas proposições.”10;

(iv) Falta de justa causa para a deflagração da ação penal ante a suposta ausência

de substrato probatório para as acusações, que se baseariam exclusivamente nos depoimentos

dos colaboradores, sem a menor credibilidade, os quais, inclusive, teriam notória inimizade

com Arthur Lira. Afirma, ainda, que a “eficácia dos acordos de colaboração está sujeita à

juntada de provas ou elementos de corroboração que confirmem os termos das declarações

prestadas pelos colaboradores.”11

Ao  final,  a  defesa  pede:  i)  que  seja  determinada  à  Procuradoria-Geral  da

República a apresentação do disco rígido onde se encontra instalado o Sistema de Controle de

Acesso  do  edifício  em  que  se  localiza  o  escritório  da  empresa  JPAP  Assessoria  e

Participações S/C Ltda; ii) que seja determinada à Procuradoria-Geral da República a juntada

de cópia integral de todos os procedimentos de colaboração celebrados pelos colaboradores

referidos na exordial ou daqueles arrolados como testemunhas; iii) seja reconhecida a conexão

probatória  entre  os  inquéritos  3.989  e  3.994,  determinando-se  sua  unificação  de

processamento  e  julgamento  dos  feitos;  iv)  a  rejeição  da  denúncia  por  atipicidade  das

condutas narradas, por inépcia da inicial ou por ausência de justa causa; ou, alternativamente,

v)  a  exclusão  das  majorantes  previstas  nos  incisos  II  e  V,  do  §4º,  do  art.  2º,  da  Lei

12.850/2013.

A defesa de  Mário Sílvio  Mendes Negromonte,  em resposta  à acusação (fls.

4981/4991), afirma que a denúncia não deve ser recebida em virtude de:

(i) Inépcia da denúncia por violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal,

porquanto a inicial não teria descrito devidamente o vínculo associativo, nem como se dava a

estruturação e divisão de tarefas dentro da ORCIM, ou, ainda, qual o papel desempenhado por

cada um dos denunciados, de forma que o peticionário não teria como exercer seu direito de

defesa;

(ii) Atipicidade  das  condutas,  uma vez  que  a  denúncia  lhe  imputou  crime

tipificado pela Lei n° 12.850/2013, por fatos praticados anteriormente à sua entrada em vigor,

os quais teriam ocorrido entre os anos de 2010 e 2012;

10 Fl. 4964.
11 Fl. 4973.
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(iii)  Falta  de  justa  causa para  a  instauração  da  ação  penal  ante  a  suposta

fragilidade ou ausência de provas acerca dos fatos atribuídos ao denunciado, já que a exordial

acusatória teria como base apenas o conteúdo de delações premiadas sem a apresentação de

provas de corroboração;

Ciro  Nogueira  Lima  Filho,  ao  apresentar  sua  resposta  à  acusação  (fls.

5009/5106), alicerça sua defesa nos seguintes pilares:

(i) Ocorrência de  cerceamento de defesa,  haja vista  a ausência de juntada da

“íntegra das gravações audiovisuais correspondentes aos termos de colaboração referenciados

na exordial acusatória”;

(ii) Mais à frente, alega a  inépcia formal da denúncia oferecida, que não teria

descrito as condutas delituosas de forma individualizada, estando ausentes os elementos do

tipo penal de organização criminosa;

(iii) Da mesma forma, defende a inépcia material da peça acusatória por ausência

de justa causa, tendo em vista a “inexistência de base empírica para respaldar a acusação de

organização  criminosa”12,  já  que  a  acusação  teria  por  base  apenas  os  depoimentos  dos

colaboradores sem a apresentação de elementos suficientes à sua corroboração extrínseca;

(iv)  No  mérito,  afirma  que  as  acusações  são  improcedentes  haja  vista  a

inexistência de indícios quanto à solicitação ou recebimento de vantagens indevidas seja

da UTC Engenharia, da JBS ou da Odebrecht, ou seja por intermédio  de Henry Hoyer ou

Alberto Youssef.

A defesa de  Pedro Henry Neto, em manifestação acostada às fls. 5152/5167v.,

apresenta resposta à acusação com base nas seguintes alegações:

(i) Inépcia da denúncia por violação ao artigo 41 do CPP, haja vista a ausência

de descrição da estruturação, habitualidade e funcionamento da organização criminosa, além

de supostamente conter contradições que inviabilizariam o exercício da defesa;

(ii)  Atipicidade  da conduta uma  vez  que:  os  fatos  imputados  ao  denunciado

teriam ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n° 12.850/2013;

12 Fl. 5010.
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(iii)  Violação  à  coisa  julgada material,  já  que  Pedro  Henry Neto  teria  sido

absolvido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  acusação  de  formação  de  quadrilha,  no

julgamento da ação penal n° 470;

(iv) Ausência de justa causa para a instauração de ação penal por inexistência de

lastro  probatório,  tendo  em  vista  que  as  condutas  narradas  na  denúncia  se  baseariam

exclusivamente nos depoimentos de colaboradores sem qualquer prova que os corroborem;

(v) Postula, ainda, sua absolvição sumária, uma vez que:  (v.1) nunca exerceu a

presidência do Partido Progressista e que o mero exercício de atividade partidária não pode

gerar  presunção  de  culpabilidade;  (v.2) que  não  teria  participado  da  indicação  de  Paulo

Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras S/A;  (v.3) e que os valores

recebidos a título de doação de campanha em 2010 (da Jaraguá Equipamentos e da Queiroz

Galvão)  teriam  sido  legais,  oficiais  e  declarados  na  prestação  de  contas  junto  à  justiça

eleitoral; .

(vi)  necessidade de  desmembramento do feito em relação a Pedro Henry Neto

haja vista o fato de não ser detentor de prerrogativa de foro;

Francisco  Osvaldo  Neves  Dornelles,  em  resposta  à  acusação  juntada  às  fls.

5294/5327, afirma que a denúncia não deve ser recebida com base nos seguintes argumentos:

(i) como preliminar de mérito, alegou a ocorrência de prescrição em abstrato da

pretensão punitiva do Estado em relação ao denunciado;

(ii) que  os  fatos  narrados  na  denúncia  não  constituem material,  formal  e

temporalmente  crime  de  pertinência  a  organização  criminosa,  nem,  tampouco,  de

quadrilha ou bando;

(iii) ausência de justa causa para instauração da ação penal tendo em vista que a

acusação se baseia unicamente no depoimento de delatores  e que a instrução criminal seria

inócua quanto a Dornelles;

(iv) no  mérito,  afirma  que  “jamais participou  da  ‘política  de  propina’  entre

contratos da Petrobras e o PP”, que nunca viu ou falou com Alberto Youssef, Othon Zanoide,

Ildefonso Collares,  Márcio Faria e Rogério Araújo e que adotou postura independente em

relação ao Partido Progressista, apoiando Aécio Neves nas eleições de 2014.
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Esta Procuradoria-Geral da República,  na manifestação de fl. 5531, requereu:  (i)

juntada de documentos13 relacionados aos fatos descritos na denúncia constantes do Ofício n.

1911/2017 – PF/MJC-GINQ/STF/DICOR/PF;  (ii) devolução do prazo previsto no art. 4º da

Lei n.  8038/90 para que as defesas dos acusados,  caso queiram,  apresentem manifestação

complementar  a  respeito  do  material  juntado;  (iii) inclusão  de  José  Expedito  Rodrigues

Almeida  no  rol  de  testemunhas  da  acusação  (em  caso  de  indeferimento  da  providência,

requereu-se sua oitiva como testemunha do juízo).

Sem decisão quanto ao pedido mencionado acima, os autos foram remetidos a esta

Procuradoria-Geral da República (fls.  5646/5647verso), nos termos do art. 5º,  caput, da Lei

8.038/1990.

II

Devido  aos  seus  conteúdos  muito  similares,  em  grande  parte  literalmente

idênticos, as defesas dos acusados serão tratadas em conjunto, conforme se passa a expor.

1. Alegação de inépcia da denúncia

1.1 Suposta ausência de individualização das condutas e de descrição da estruturação da

ORCRIM.

Todos  os  denunciados afirmam  que  a  denúncia  é  inepta  por  não  narrar

suficientemente  as  condutas  delitivas  e  as  circunstâncias  dos  crimes  que  teriam  sido

praticados,  assim  como  por  não  descrever  como  se  dava  a  estruturação  da  organização

criminosa. Nada mais equivocado. 

Em  relação  a  todos  eles,  a  peça  acusatória  descreve  o  mais detalhadamente

possível, de  maneira clara e objetiva,  a forma de atuação dos componentes da organização

criminosa,  assim como o papel  de cada um na prática  dos delitos  narrados,  permitindo a

compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa. Não há, pois, qualquer ofensa ao

contraditório. Diante de casos similares, o Supremo Tribunal Federal decide:

13 Relatório de análise da Polícia Federal relativo a papéis apreendidos no interior de mala apresentada por José
Expedito Rodrigues Almeida. - Ofício n. 1911/2017 – PF/MJC-GINQ/STF/DICOR/PF.
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AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações específicas
baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. Possibilidade de plena
defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância do disposto no art. 41 do CPP.
Recebimento, exceto em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, quanto a um dos
denunciados. Votos vencidos. Deve ser recebida a denúncia que, baseada em elemen-
tos de prova, contém exposição clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal,
possibilita plena e ampla defesa aos acusados.” (STF, Pleno, INQ n. 2424/RJ,  Rel.
Min. Cezar Peluso, j. 26.11.2008, m.v., DJE de 25.03.2010)

A  denúncia  narra  minuciosamente,  na  medida  do  possível,  os  fatos  que  são

atribuídos aos acusados. É evidente que, em um contexto de  atuação oculta e disfarçada  de

uma grande organização criminosa, que agia mediante o recebimento de vantagens indevidas

no âmbito de complexo esquema de corrupção e lavagem de dinheiro14, alguns acontecimentos

não  são  expostos  em  todas  as  suas  particularidades,  mas  isso  decorre  da  própria  forma

coletiva, clandestina e multifacetada com que os crimes foram cometidos. 

No  ponto,  é  fundamental  destacar  que  a jurisprudência  do  Supremo  Tribunal

Federal, inclusive, considera que, especialmente em crimes complexos e cometidos por várias

pessoas, como no caso  dos autos, não se faz necessária uma exposição pormenorizada, em

todas  as  suas  peculiaridades,  da  conduta  de  cada  um  dos  envolvidos,  relativizando  as

exigências formais da denúncia. Ao analisar casos de crimes de autoria coletiva,  essa Corte

decidiu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME
DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊN-
CIA.  OBSERVÂNCIA DO ART.  41  DO CPP.  SUFICIENTE DESCRIÇÃO  DO
FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA.
INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao re-
gramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal . 2. Não há abuso de acu-
sação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta
impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há di-
ferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e
imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribu-
ído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação mi-
nudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de de-
núncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusa-
ção descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura
indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa
jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 118891, Relator(a):  Min. EDSON FA-
CHIN, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209
DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015) 

14 Envolvendo diversas pessoas, divididas em núcleos especializados em determinadas tarefas.
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PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. DENÚNCIA
QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME DE AUTORIA
COLETIVA. PRECEDENTES STF. DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR IDÔNEO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E
RESIDÊNCIA FIXA NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGA-
DA. 1. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
juntamente com mais dez co-réus, por integrar quadrilha armada voltada para prática de
diversos  crimes,  especialmente  delitos  de  extorsão  relacionados  a  serviços  de
"segurança" e de "proteção". 2. A denúncia descreve suficientemente a conduta do paci -
ente, que, em tese, amolda-se ao delito descrito no art. 288 do Código Penal. 3. A descri-
ção dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no art. 41
do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre a conduta do pacien-
te e a imputação da prática do crime de quadrilha. 4. Há substrato fático-probató-
rio suficiente para o início e desenvolvimento da ação penal de forma legítima, afas-
tando a alegação de ausência de justa causa, sendo certo que a efetiva participação
do paciente na prática do delito merecerá análise muito mais detida por ocasião do
julgamento do mérito da ação penal. 5. Ademais, "a jurisprudência do Tribunal fir-
mou-se no sentido de não exigir a individualização das ações de cada agente quando
se trata de crime de autoria coletiva", sendo que o "decreto de prisão preventiva com
fundamento em denúncia que descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam,
não pode ser desconstituído por falta de justa causa". (HC 79.237/MS, Rel. Min. Nelson
Jobim, DJ 12.04.2002). 6. Observo que houve fundamentação idônea para decretação da
custódia cautelar do paciente, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação pe-
nal, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Có-
digo de Processo Penal. 7. (omissis). 9. Acrescento, por fim, que "primariedade, bons an-
tecedentes,  residência  fixa e profissão lícita"  são "circunstâncias  que, por si  sós,  não
afastam  a  possibilidade  da  preventiva"  (HC  84.341,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJ
04.03.2005). 10. Habeas corpus denegado. (HC 98156, Relator(a):  Min. ELLEN GRA-
CIE, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC
06-11-2009 EMENT VOL-02381-04 PP-00952) 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  DENÚNCIA:  CORRUPÇÃO
PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA.  INÉPCIA DA DENÚNCIA.  FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. I. - Desde que permitam o exercício do direi -
to de defesa, as eventuais omissões da denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP,
não implicam necessariamente na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tem-
po, antes da sentença final (CPP, art. 569). Precedentes. II. - Nos crimes de autoria co-
letiva,  a jurisprudência da Corte não tem exigido a descrição pormenorizada da
conduta  de  cada acusado. III. -  A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  fir-
mou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denún -
cia configura, em tese, crime. IV. - H.C. indeferido (STF, 2a Turma, HC n. 85726/PI, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 16.08.2005, v.u., DJU de 23.09.2005, p. 50)

Contudo, em que pese  a citada relativização das exigências formais da denúncia

nos crimes coletivos, a inicial acusatória descreve de forma clara, objetiva e individualizada a

atuação  de  cada  um  dos  denunciados que,  desde  2004,  utilizando-se  dos  mandatos

parlamentares e na qualidade de membros do Partido Progressista, integraram pessoalmente o

núcleo político de uma grande organização criminosa estruturada para arrecadar em proveito
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próprio e alheio vantagens indevidas no âmbito da Administração Pública Federal direta e

indireta.

Demonstra  que as ações  criminosas  tiveram como objetivo  principal  arrecadar

propina  às  custas  dos  cofres  da  Petróleo  Brasileiro  S.A.  (PETROBRAS)  por  meio  dos

contratos firmados no âmbito  da Diretoria de Abastecimento  no período de 2004 a 2014,

embora a atuação do grupo não tenha se limitado a ela. Nesse sentido, em acórdão lavrado

pelo TCU, estimou-se que a atuação cartelizada perante a PETROBRAS implicou prejuízos à

Estatal  que  podem chegar  aos  R$  29  bilhões15.  Em contrapartida,  os  grupos  econômicos

beneficiados pagaram a título de propina pelo menos R$ 377.267.122,83 ao núcleo político da

organização criminosa composto pelos requeridos.

Diferentemente  do  que  alegam,  de  forma  genérica,  os  acusados,  a  denúncia

descreveu com clareza a complexa atuação e estruturação da organização criminosa, inclusive

apontando a subdivisão dos quatro núcleos que a compunham, assim como a interação entre

eles, a saber: a) O núcleo político, formado por partidos e por seus integrantes; b) o núcleo

econômico, formado por empresas que eram contratadas pela Administração Pública e que

pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão e aos componentes do núcleo

político;  c)  o  núcleo  administrativo,  formado  pelos  funcionários  de  alto  escalão  da

Administração Pública; e, finalmente; d) o núcleo financeiro, formado pelos operadores que

concretizavam o branqueamento dos valores e o repasse de propinas.

A exordial relata, ainda, que a atuação do núcleo econômico era intrinsecamente

dependente da atuação do  núcleo político, uma vez que este era responsável por indicar e

manter um núcleo administrativo nos entes públicos contratantes voltados para a realização

dos interesses ilícitos. O núcleo econômico financiava os integrantes do núcleo político, mas,

não obstante, precisava ainda comprar proteção. Em paralelo, em constante contato com todos

15 Acórdão n. 3089/2015 – TCU – Plenário. Destaca-se o seguinte trecho: “9.1.4. o overcharge em 17 pontos
percentuais então estudado, considerando a massa de contratos no valor total da amostra de R$ 52,1 bilhões
(valor corrigido pelo IPCA), apontam uma redução do desconto nas contratações de, pelo menos, R$ 8,8
bilhões, em valor reajustado pelo IPCA até a data da conclusão do estudo que ora se apresenta; 9.1.5. se
ampliado o escopo dos estudos para além da diretoria de abastecimento (em exata sincronia de critérios
utilizados pela Petrobras em seu balanço contábil RMF-3T-4T14, peça 13), o prejuízo total pode chegar a
R$ 29 bilhões; 9.1.6. os prejuízos prováveis então estimados referem-se somente à redução do desconto na
fase de oferta de preços (sem contar aditivos, que não foram crivados por concorrência e não enfrentam, em
tese,  os efeitos diretos da negociação de preços entre as “concorrentes”);  (...)”.  Vide também Laudo de
Perícia Criminal Federal n. 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR.
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os  núcleos  citados,  figura  o  núcleo  financeiro,  responsável  por  viabilizar  o  repasse  de

valores.

Há, inclusive, tópico específico na denúncia que se destina ao detalhamento da

origem, estruturação e do modo de atuação da organização criminosa  -  que será analisado

mais  aprofundadamente na parte  que trata da justa  causa  - de forma que as alegações de

descrição insuficiente não se sustentam.

No que  pertine à  individualização  das  condutas,  melhor  sorte  não  socorre aos

acusados.

A exordial  acusatória,  no tópico  3  - especialmente  voltado  à  narração

individualizada das  condutas  - descreve  pormenorizadamente a  atuação  de cada  um  dos

denunciados, apontando  os  depoimentos e  provas  em  que  se  basearam.  No  ponto,  vale

destacar que os depoimentos dos colaboradores  foram utilizados para demonstrar a ordem

cronológica dos fatos,  representando o fio condutor da narrativa, a qual é corroborada  pelo

amplo arcabouço probatório citado no decorrer da argumentação.

Dessa forma, demonstrada a individualização minuciosa das condutas imputadas

aos denunciados, assim como a descrição  detalhada  acerca da estrutura e funcionamento da

organização criminosa, não se pode falar em inépcia da denúncia.

1.2. Ausência de narrativa acerca da causa de aumento de pena da transnacionalidade e

ocorrência de bis in idem na sua aplicação.

O denunciado Arthur de Lira  sustenta omissão da denúncia, também, quanto à

descrição  de  circunstâncias  que  justificariam  a  inclusão  das  causas  de  aumento  de  pena

previstas no inciso V, do §2º, do artigo 4º, da Lei de Organizações Criminosas.

Não se identifica o vício da exordial apontado pelo referido denunciado.

A denúncia é clara e expressa ao afirmar que a organização criminosa de que ora

se cuida, para além de praticar infrações penais cujas sanções máximas superam quatro anos

de privação de liberdade, adquiriu caráter transnacional, demonstrável, principalmente, por

dois de seus mecanismos de ocultação e dissimulação de valores ilícitos: (i) as transferências

bancárias internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três ou mais níveis,

isto  é,  movimentações  sucessivas,  tendentes  a  distanciar  a  origem  dos  valores;  e  (ii)  a

Inquérito 3989/DF                              14



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

aquisição  de  instituição  financeira  com sede  no  exterior,  com o  objetivo  de  controlar  as

práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho das autoridades.

Na denúncia,  consta  que  a  PGR analisou mais  de  um milhão de  arquivos  do

servidor que hospedava o  Drousys na cidade de Estocolmo, Suécia. São e-mails, planilhas,

comprovantes  de  pagamento,  entre  outros  dados,  utilizados  pelo  Setor  de  Operações

Estruturadas da Odebrecht. Observou-se que, em dezembro de 2011, a Odebrecht possuía 50

contas-correntes (current accounts), 5 contas de investimento (investment accounts), 5 contas

pessoais (personal accounts) e 4 fundos de investimento (investment funds) no Meinl Bank de

Antígua, banco que teve parte das ações adquiridas em 2010 pela Odebrecht com o objetivo

de abastecer contas no exterior.16

Nesse ponto, a exordial destaca,  ainda, que, a partir de 2014, com o advento da

Operação Lava Jato,  o  Setor  de Operações  Estruturadas  da Odebrecht  realizou  análise  de

países “seguros” – e identificou a Suécia – para o armazenamento dos dados do  Drousys,

tecnologia de comunicação e registro de propina. Houve, então, a migração de hospedagem da

empresa suíça safehost para os domínios suecos notodec, resadec, ninade, nenide e riodec, e a

forma de acesso ao Drousys passou a ser pela página de internet thestockpage.com.17

Observa-se, assim, que tais circunstâncias  de fato que dão causa à incidência da

majorante da transnacionalidade estão claramente descritas na peça acusatória, permitindo o

pleno exercício da ampla defesa e do contraditório aos denunciados, não havendo falar, aqui,

em inépcia da exordial.

Como  se  vê,  as  alegações  relativas  à  suposta  inépcia  da  denúncia  não  se

sustentam, quaisquer que sejam os argumentos apresentados pelas defesas técnicas, de forma

que o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

16 DOC 15 – Relatórios PGR
DOC 4.8 – Em outros processos judiciais, restou comprovado que EDUARDO CUNHA, por causa de sua
atividade na organização criminosa, era titular de quatro contas no Banco Merril Lynch, depois sucedido pelo
banco  Julius  Baer:  “Essa  é  uma  conta  aberta  com  os  recursos  do  Sr.  EDUARDO  CUNHA.  (…)  Ele
atualmente mantém cinco milhões de dólares em quatro contas no Merrill Lynch (as principais sendo Orion
e Triumph).  Kopek é uma conta para cartão de crédito do Sr. Cunha e esposa. Netherton é para novos
negócios  (pouco  financiados  até  o  momento),  espera  mais  rendas  para  investimentos  em 2012  quando
negócios de energia se desenvolverem.” [tradução] (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.7000/JFPR, evento 2,
arquivo ap-inqpol24, fls. 3/35, apenso 07 do inquérito; evento 205, extr3, extr1 e comp2; e, especialmente,
evento 2, arquivo ap-inqpol20, fl. 82, apenso 04 do inquérito).

17 DOC 3.19 –  Termos de Colaboração.  Luiz Eduardo da Rocha Soares, Termo de Colaboração n. 10 – ver,
principalmente,  o  dado  de  corroboração  “anexo  11.c”,  demonstrando  os  novos  usuários  e  domínios  na
Suécia).
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De igual modo, não procede o argumento de que a aplicação da causa de aumento

de pena da transnacionalidade constituiria violação ao princípio do ne bis in idem.

Com efeito, ao contrário do quanto pretende fazer a defesa, o caráter transnacional

da  conduta  não  configura  necessariamente  elementar  de  toda  e  qualquer  organização

criminosa, na medida em que o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 estabelece duas possibilidades de

consumação do delito:  (i)  mediante a prática infrações penais cujas penas máximas  sejam

superiores  a  4  (quatro)  anos,  sendo  irrelevante,  nessa  primeira  forma,  a  ocorrência  de

transposição das fronteiras brasileiras; ou (ii) mediante a prática de infrações penais de caráter

transnacional.

A doutrina penal compartilha de tal entendimento:

Em verdade,  o  caráter  transnacional  é  um elemento  meramente  incidental,  o  que  se
comprova pela conjunção alternativa “ou” (art. 1.°, §1.°, in fine, da LCO). Desse modo,
havendo o preenchimento dos elementos conceituais para caracterização de organização
criminosa (artigo 1.º, § 1.º da Lei 12.850/13) e dos núcleos do tipo do artigo 2.º da Lei
12.850/13,  e  apurando-se  que  ela  praticou  infrações  penais  com  penas  máximas
superiores a 4 (quatro) anos, a transnacionalidade acaba por assumir caráter de elemento
acidental (não é elemento necessário para reconhecimento da conduta típica), podendo,
portanto, ser considerada como causa de aumento de pena, não havendo que se falar em
bis  in  idem.  Contudo,  havendo  o  preenchimento  dos  elementos  conceituais  para
caracterização de organização criminosa (artigo 1.º, § 1.º da Lei 12.850/13) e dos núcleos
do tipo do artigo 2.º da Lei 12.850/13, e apurando-se que ela somente praticou delitos de
caráter transnacional e com penas inferiores ou iguais a 4 anos, a causa de aumento de
pena do caráter transnacional não terá incidência, pois se estaria neste caso valorando
duas vezes o mesmo fato […].18

No caso em tela,  vê-se que a narrativa dos fatos contida na denúncia menciona,

por  diversas vezes, que  os denunciados, na qualidade de membros do Partido Progressista

(PP), com vontade livre e consciente, de forma estável, profissionalizada, preordenada e com

repartição de tarefas, agregaram-se ao núcleo político de organização criminosa voltada “para

cometimento de uma miríade de delitos graves [fraude à licitação, evasão de divisas, lavagem

de  dinheiro  e  de  corrupção  de  agentes  públicos  e  políticos,  todos  com  penas  máximas

superiores a quatro anos],  praticados contra a Administração Pública, inclusive a Câmara

dos  Deputados”.  Em  nenhum  momento  se  menciona  que  os  crimes  fins  da  associação

criminosa tinham caráter transnacional.

18 GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da.  Organizações criminosas e técnicas especiais de
investigação – questões controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013.  Salvador:
JusPodivm, 2015,  p.  116-117  apud MASSON, Cleber;  MARÇAL, Vinicius.  Crime Organizado. Rio de
Janeiro: Forense, 2016.
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Desse modo,  como não foi utilizada para fazer o  ajuste de tipicidade,  é dizer,

como não constitui  circunstância  elementar  do tipo  penal  em comento,  a  transposição de

fronteiras entre países pode ser usada para caracterizar a causa de aumento de pena prevista no

inciso V do §4º do art. 2º da Lei 12.850/2013, sem que tal providência configure bis in idem.

2. Da presença de justa causa para a deflagração da ação penal

A alegação de ausência de justa causa não prospera.

Segundo a jurisprudência dessa Corte, “a justa causa é constatada pela presença

de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória,  a fim de que não se submeta

alguém a julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o

Parquet  da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória” (Inq

2.588, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2013, DJe 16/5/2013).

No caso em tela, os elementos carreados e a narrativa contida na peça acusatória

revelam à saciedade a presença de justa causa para a ação penal, assegurando aos denunciados

o exercício pleno do direito de defesa. Contém, portanto, imputação delimitada, em que se

descrevem as condutas criminosas praticadas e todos os elementos do tipo penal. Os temas

suscitados  pela defesa,  bem se vê,  não se resolvem em sede de discussão de ausência de

condições para a ação penal, envolvendo, de outra sorte, exame de mérito.

2.1  Da  comprovação  da  existência  da  organização  criminosa  e  do  modus  operandi

empregado

Da mera leitura da inicial acusatória, vê-se que há lastro probatório suficiente para

a deflagração da persecução penal, não se sustentando a afirmação dos denunciados de que a

denúncia estaria apoiada em prova única, consistente em delações contraditórias.

A denúncia está baseada em inúmeros e robustos elementos indicativos de que,

desde  2004,  os  denunciados,  na  qualidade  de  membros  do  Partido  Progressista  (PP),

agregaram-se  ao  núcleo  político19 de  uma  grande  organização  criminosa  estruturada  para

19 Integrado também por parlamentares do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – e do
Partido dos Trabalhadores – PT –, que compunham subnúcleos políticos específicos, não havendo, entre os
integrantes do PT, do PP e do PMDB, uma relação de subordinação e hierarquia, sendo uma relação de
aderência de interesses comuns, marcada por uma certa autonomia. 
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arrecadar,  em  proveito  próprio  e  alheio,  vantagens  indevidas  por  meio  da  utilização  de

diversos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, tais como a Petróleo

Brasileiro S.A. (Petrobras), a Caixa Econômica Federal, o Ministério das Cidades, o Instituto

de Resseguros do Brasil (IRB), entre outros.

Para tanto, foram nomeadas, para cargos ou empregos públicos-chave, pessoas já

de antemão comprometidas com a arrecadação de propina, as quais compuseram o núcleo

administrativo  da  organização  criminosa,  fazendo  a  ponte  com  os  empresários  (núcleo

econômico).

Em termo de declarações prestado no Procedimento  Investigatório Criminal  nº

1.25.000.003350/2015-98, em 1º/9/201620, Pedro Corrêa esclarece que, no caso específico do

núcleo  político  do  PP,  o  interesse  dos  líderes  era  o  de  obter  cargos  estratégicos  na

administração pública federal,21 com o objetivo de arrecadar propina perante os empresários

que se relacionavam com essas empresas e órgãos públicos. A implementação das indicações

era  de  responsabilidade  de  José  Dirceu  e,  nos  casos  mais  importantes,  do  próprio  ex-

Presidente Lula. Em seu depoimento, o colaborador detalha, também, a lógica da arrecadação

de propina no IRB22 e admite que um terço das vantagens indevidas iam para Luiz Eduardo

Pereira de Lucena, o qual repassava a propina para José Janene e Alberto Youssef.23

A informação foi corroborada por Luiz Eduardo Pereira de Lucena que, em oitiva

na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – caso Correios –, confessou que era indicado do

PP para o cargo de Diretor no IRB e que sua nomeação foi acertada em reunião realizada com

Pedro Corrêa, José Janene e João Pizzolato.24

Afirma  a  inicial,  ainda,  que  o  Ministério  das  Cidades  e  a  Diretoria  de

Abastecimento da Petrobras eram, também, cargos que compunham a cota política do PP na

Administração Pública Federal, em contrapartida ao apoio e à integração do Partido à base

governista no Congresso Nacional.

20 DOC 13 da denúncia.
21 Especialmente na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG), no Instituto de Resseguros do 

Brasil (IRB), em Furnas, em Ministérios, na ANVISA, em fundos de pensão.
22  Segundo Pedro Corrêa, a arrecadação de propina no IRB tinha a seguinte lógica: “Enquanto não privatizado

o IRB, fazia esse Instituto o resseguro dos grandes seguros das seguradoras privadas, diminuindo o risco dos
contratos  das  empresas  privadas  e,  em troca  desses  benefícios,  as  seguradoras  beneficiadas  com esses
resseguros pagavam propinas aos Partidos Políticos que bancavam politicamente a manutenção da Diretoria
do Instituto” (TC 56).

23 Termo de colaboração n. 29 de Pedro Corrêa - DOC. 01.
24 DOC. 1.
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Em  acordo  de  colaboração  premiada,  Pedro  Corrêa  falou  da  utilização  do

Ministério das Cidades como órgão arrecadador de propina. Nos Termos de Depoimento n. 8

e 25, o colaborador afirma que Severino Cavalcanti, integrante do PP e presidente da Câmara

dos Deputados, eleito em 2005, forçou a indicação de Ciro Nogueira para o Ministério das

Cidades, expressando, diretamente para o Presidente Lula, que se o PP não fosse atendido

nesse pleito, a Presidência da Câmara levaria ao Plenário da Casa a chamada “pauta-bomba”,

projetos  de lei  que atravancariam o Governo.  Ademais,  Severino Cavalcanti  lembrou que

arquivara  treze  pedidos  de  impeachment contra  Lula.  Após  um  período  de  negociações,

chegou-se ao nome de Márcio Fortes para o Ministério das Cidades. Iniciava-se, assim, outro

flanco da organização criminosa ligada ao PP, dessa feita no Ministério das Cidades.25

Nas palavras de Pedro Corrêa:

“Márcio  Fortes  assumiu  o  novo  cargo  no  Ministério  e  nomeou  secretário  executivo
pessoa indicada pelo Deputado PEDRO HENRY […] de nome Rodrigo Figueiredo e,
para a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, nomeou Luiz Carlos Bueno […] e o
PP  começou,  como  já  era  previsto,  autorizar  o  Ministério  e  suas  secretarias  a
arrecadar propina junto às empresas que contratavam ou prestavam serviço, além
de conseguir  obras em benefício  dos municípios  para fortalecer  politicamente  os
parlamentares que conseguiam as obras” (4m00 a 5m32 do vídeo).26

No caso da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, as evidências apontam

que após Rogério Manso, então Diretor, ter se negado a atender aos interesses de líderes do

PP, iniciou-se negociação direcionada à nomeação de Paulo Roberto Costa para o referido

cargo, a qual, após forte pressão política do PP e intervenção direta de Lula, foi concretizada

em 14/5/2004, momento no qual se iniciou o esquema que beneficiou indevidamente, por

mais de uma década, o núcleo político do PP na organização criminosa.27

A existência  da organização criminosa em tela  e do pagamento sistemático de

propinas, intermediados pela Diretoria de Abastecimento da Petrobras e de Alberto Youssef,

foi,  inclusive,  admitida  pelos  denunciados  Aguinaldo  Velloso  Borges  Ribeiro e  Nelson

Meurer em depoimento prestado no bojo dos presentes autos28, ocasião em que afirmaram,

respectivamente:

25 DOC 3.4 – Termo de colaboração
26 Termo de colaboração n. 25.
27 DOC 13 –  MPF-PR. Termo de  declarações  prestado  por  Pedro  Corrêa  no Procedimento Investigatório

Criminal n. 1.25.000.003350/2015-98, em 1º/9/2016.
28 DOC. 5.2 – Processos STF.
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“QUE as relações de Alberto Youssef com o PP são anteriores à chegada do Declarante
em Brasília;  QUE acredita  que o Partido foi  usado pelas  pessoas  que comandavam o
Partido e que tinham relação com Alberto Youssef; QUE até a chegada do Declarante em
Brasília  a  interlocução  política  do  Partido  era  exercida  principalmente  pelo  então
Deputado  José  Janene,  por  MÁRIO  NEGROMONTE,  NELSON  MEURER,  JOÃO
ALBERTO PIZZOLATTI e Pedro Corrêa; (…) QUE houve uma disputa partidária dentro
do PP no segundo semestre de 2011; QUE esta disputa envolvia dois grupos compostos
basicamente por MÁRIO NEGROMONTE, NELSON MEURER e JOÃO PIZZOLATTI,
de um lado, e o Declarante, CIRO NOGUEIRA, ARTHUR DE LIRA e EDUARDO DA
FONTE, de outro; QUE a disputa se deu principalmente em razão de divergências da
maneira  como  o  partido  deveria  atuar  na  Câmara  dos  Deputados,  através  de  sua
Liderança”  (Depoimento  de  Aguinaldo  Velloso  Borges  Ribeiro  no  Inq  3989/DF,  fls.
1958, vol. 10).

“(...)  era  de  conhecimento  de  todos  que  tal  função  [Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS] era de reserva do PP, desde a nomeação de Paulo Roberto Costa; QUE
esclarecendo, a Diretoria de Abastecimento e o Ministério das Cidades eram cotas do
partido PP junto ao Governo Federal”. (Depoimento de Nelson Meurer no Inq 3989/DF,
fls. 1942, vol. 10).

Arthur César Pereira de Lira, também, admitiu que “sabia que Paulo Roberto

Costa era indicado pelo Partido PP, juntamente com PMDB e PT” e que “o partido tinha

certa ingerência sobre Paulo Roberto Costa, antes de sua chegada ao Congresso Nacional”.29

O fato é confirmado, ainda, pelos depoimentos prestados, no bojo dos presentes

autos, pelo Deputado Federal João Sandes Júnior e pelo próprio denunciado Nelson Meurer.

Este último afirmou na fase investigativa:30

“(...)  era  de  conhecimento  de  todos  que  tal  função  [Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS] era de reserva do PP, desde a nomeação de Paulo Roberto Costa; QUE
esclarecendo, a Diretoria de Abastecimento e o Ministério das Cidades eram cotas do
partido PP junto ao Governo Federal”. (Inq 3989/DF, fls. 1942, vol. 10).

Com  o  ingresso  de  Paulo  Roberto  Costa  na  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS,  foram  implementadas  duas  formas  de  captação  de  recursos  indevidos.  A

primeira era a indicação de empresas que deveriam ser contratadas e com as quais os líderes

políticos  do  PP  já  haviam  negociado  o  pagamento  de  propina;  a  segunda  consistia  em

solicitar, no caso Paulo Roberto Costa, diretamente às empresas contratadas pela Diretoria, o

pagamento dos valores ilícitos.

Como  exemplo  do  modus  operandi empregado  pelo  núcleo  político  do  PP,  a

denúncia cita a relação com o grupo ODEBRECHT. Antes da nomeação de Paulo Roberto

29 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989, Inq n. 3989/DF, fls. 1986, vol. 10.
30 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. 
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Costa,  os  interesses  do  grupo,  especialmente  quanto  à  BRASKEM,  encontravam  forte

resistência no antigo Diretor Rogério Manso31. 

Após a nomeação de Paulo Roberto Costa, José Janene garantiu a Alexandrino

Alencar que, a partir de então, a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS estaria sensível

aos pleitos da ODEBRECHT/BRASKEM na área petroquímica. O então Deputado Federal

deixou claro ao executivo da ODEBRECHT que essa “facilitação” teria um custo de propina

que seria  cobrado no bojo de negociações  da empresa com a PETROBRAS e que Paulo

Roberto Costa era “o homem do PP na PETROBRAS”, sendo responsável pela intermediação

da cobrança das vantagens indevidas32.

A  par  da  prova  oral  até  aqui  colhida,  a  demonstração  de  que  a  Diretoria  de

Abastecimento da PETROBRAS era, nas palavras de Alexandrino Alencar, “uma das grandes

fontes de financiamento do próprio PARTIDO PROGRESSISTA”33 é fortemente evidenciada

pelas planilhas34 de pagamento da ODEBRECHT à organização criminosa e a Paulo Roberto

Costa individualmente, nos dois casos por transferências internacionais, desvendando, assim,

o modus operandi dos denunciados dentro da organização.

Além disso,  a  peça  acusatória  lastreia-se  em contrato  de  compra  e  venda  de

NAFTA entre PETROBRAS e BRASKEM, com vigência a partir de março de 2009; e-mails

e  comprovantes  de  transferência  bancária  internacional  (swifts),  os  quais  comprovam  os

pagamentos apontados na planilha.35

A peça acusatória relata ainda que as empresas corruptoras pagavam os valores

indevidos  por  meio  de  doleiros,  depósitos  em contas  no  exterior  em nome  de  offshores,

doação eleitoral oficial, e também, em alguns casos, de estruturas desenvolvidas no âmbito

das próprias empresas que integraram o núcleo econômico para ocultar a origem dos recursos

31 DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10. Alexandrino Alencar afirmou que levara
ao conhecimento do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e do Ministro Antônio Palocci a in-
tenção da BRASKEM de aumentar sua participação no setor petroquímico e as dificuldades enfrentadas com
o então diretor de abastecimento Rogério Manso.

32 DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10.
33 DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10.
34 Na planilha acostada, o codinome “Voley” refere-se a Paulo Roberto Costa, nas ocasiões em que recebia 

propina para benefício próprio, e não para repasse ao PP.
35 Vide,  em  particular,  e-mail de  13/11/2009,  solicitando  pagamento  de  US$ 750.000,00  a  pedido  de

Alexandrino Alencar, para 16/11/2009, o que consta da planilha como gasto para “PP/Paulo Roberto Costa”,
relativo ao “Contrato de nafta”;  há também solicitação de pagamento realizada em 23/10/2009, para ser
concretizada na segunda-feira seguinte, dia 26/10/2009, no valor de US$ 250.000,00, o que ficou registrado
em swift, além de constar da planilha como sendo relativo a “PP/Paulo Roberto Costa”, propósito “Contrato
de nafta”. (DOC. 3.2 - Alexandrino Alencar – TC 10 – Corroboração – Dados Termo 10.2).
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ilícitos.  Esses  operadores  eram  os  responsáveis  pelo  núcleo  financeiro  da  organização

criminosa.

Alberto  Youssef  foi  o  encarregado  de  José  Janene  para  realizar  a  coleta  de

propina, agindo, por vezes,  como um “consultor” na organização criminosa,  auxiliando as

empreiteiras  no  cálculo  de  aditivos  contratuais.  Para  o  controle  de  valores  e  repasses,

utilizava-se de Adarico Negromonte e Rafael Ângulo Lopes36 e  Carlos Alexandre de Souza

Rocha,  seus  prepostos.  Nas  transferências  para  offshores,  entravam  em  cena  Leonardo

Meirelles, Nelma Penasso Kodama e Carlos Alexandre de Souza Rocha (“Ceará”)37 38.

36 DOC 3.5 – Termos de colaboração.  RAFAEL ÂNGULO, planilha e TC 19: “Que fazia a entrega dos
valores e voltava no mesmo dia ou no dia seguinte em geral; Que após o retorno ao escritório, o declarante
fazia o lançamento  da entrega das quantias  na contabilidade de  YOUSSEF, fazendo menção ao  valor
entregue, data, e alguma observação para se recordar da entrega; Que, inclusive, o declarante apresentou
diversas tabelas em seu pen drive, que representam o movimento diário de valores no escritório de Alberto
Youssef; Que há algumas tabelas específicas, relacionadas a uma espécie de conta corrente entre Alberto
Youssef e determinadas pessoas, como, por exemplo, a MO, de WALDOMIRO DE OLIVEIRA; Que nas
tabelas de movimentação do escritório, a anotação ‘CRED’ significa crédito, ou seja, entrada de valores no
escritório  de  Alberto  Youssef;  Que  nem  sempre  havia  a  entrada  física  do  valor  no  escritório,  pois
YOUSSEF já tinha a quantia na casa dele;  Que a anotação  ‘DEB’ significa débito,  ou seja,  saída de
valores do escritório; Que também nem sempre significava saída física do do numerário do escritório, pois
poderia ter saído da casa de YOUSSEF; Que a anotação ‘DIA’ é a data, que significa a data do crédito ou
do débito; Que a anotação ‘PES’ representa a pessoa jurídica ou física, a quem era destinado o valor de
crédito ou débito; Que  ‘OBS’ significa observação, que era uma informação complementar que poderia
indicar a pessoa que retirava, a forma como era feito o crédito/débito, o tipo de operação ou até mesmo o
destinatário ou a pessoa que acompanhou a entrega; Que a finalidade de OBS era auxiliar o declarante a
rememorar, quando necessitasse prestar contas a Alberto Youssef; Que em relação à entrega de valores
para políticos, era comum utilizar a anotação Band; Que este termo, segundo o declarante, decorreu de
uma situação em que questionou YOUSSEF sobre determinada entrega feita a um político e este último
respondeu:  ‘Anota pro Bando’ ou  ‘Anota pra este Bandido’, referindo-se a um político;  Que em razão
disto,  o  declarante  abreviou  o  termo  como  forma  de  se  recordar  dos  políticos  e  passou  a  utilizar  a
expressão band; Que YOUSSEF conhecia tal expressão, mas mencionava mais bandido; Que, no entanto,
nem sempre que o declarante fazia pagamentos para políticos havia a utilização deste termo; Que passou a
utilizar este termo com mais frequência a partir de 2010, para facilitar as anotações; Que questionado
sobre as anotações, respondeu que bol significa boleto, chq(s) para se referir a cheques; cc era cartão de
crédito,  BBB 12 era referência  a  Alberto Youssef  seguida  do  ano (2012),  Cas significava  Casa e  era
referência à residência de YOUSSEF, ou seja, era movimento de valores da casa para o escritório ou do
escritório para a casa de YOUSSEF; Kaká era referência a HABIB, dentre outras”.
DOC 3.6 – Termos de declaração. CARLOS ROCHA, TC 1: “QUE, diante da situação, o declarante pediu
que Alberto Youssef conseguisse algum serviço para o declarante também ganhar dinheiro; QUE então o
declarante começou a prestar serviços de transporte de valores em espécie; QUE, por volta de 2008 ou
2009, Alberto Youssef mudou seu escritório para a Rua São Gabriel, no Itaim Bibi, em São Paulo; QUE
nessa época a movimentação de dinheiro no escritório de Alberto Youssef aumentou consideravelmente;
QUE o declarante ia constantemente a esse escritório de Alberto Youssef, pelo menos uma vez por semana;
QUE nesse escritório o declarante verificou a presença de inúmeros políticos, tais como PEDRO CORREA,
JOÃO PIZZOLATTI, MÁRIO NEGROMONTE, LUIZ ARGOLO, VICENTE CANDIDO, além de outros dos
quais o declarante não se recorda”.

37 DOC 3.6 – Termos de colaboração. CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA, TC 2 e 6. CEARÁ tam-
bém chegou a fazer entregas de dinheiro em espécie no Brasil.

38 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
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Nesse ponto, as declarações dos colaboradores são corroboradas pela Informação

Policial  n.  74/2015,  que  demonstra  a  intensa  movimentação  de  Rafael  Ângulo,  Adarico

Negromonte e Carlos Rocha, para transporte de valores em espécie.39

Para a emissão de notas fiscais falsas, Alberto Youssef se utilizava das empresas

MO Consultoria  Comercial  e  Laudos  Estatísticos  Ltda.,  RCI Software  e  Hardware  Ltda.,

Empreiteira Rigidez Ltda. e GDF Investimentos Ltda.,40 pessoas jurídicas que não possuíam

sequer estrutura operacional.

Os  Relatórios  de  Pesquisa  n. 6811/2014,  6812/2014,  6813/2014,  6814/2014

SNP/SINASSPA41 demonstram  não  constarem  trabalhadores  com  remuneração  nessas

empresas, de maneira que a contratação delas por empreiteiras se dava com a única finalidade

de lavar o dinheiro: o serviço não era prestado para a empreiteira, mas havia um pagamento às

empresas de fachada de Alberto Youssef, sustentados por notas falsas, com o fim de transferir

o dinheiro da propina aos seus destinatários, no caso Paulo Roberto Costa e aos integrantes do

PP ora denunciados.42

Como evidência de que os escritórios de Alberto Youssef eram locais de repasse

de propina, tem-se que, durante a busca e apreensão realizada em 14/3/2014, no último local

de trabalho do doleiro, a sede da empresa GDF Investimentos Ltda., foram arrecadados R$

1.893.410,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e dez reais), além de

US$ 20.000,00 (vinte mil dólares norte-americanos), em espécie.43

Alberto  Youssef  também  utilizava  as  seguintes  empresas  de  fachada  com  o

disfarce da prestação de serviços e a emissão de notas fiscais falsas:

39 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992.
40 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. O ex-Deputado Federal João Luiz Correia Argolo dos Santos demonstrou

o modus operandi de Alberto Youssef, inclusive o cuidado que ele tinha nas comunicações com políticos: “QUE
ALBERTO viu que o declarante usava, além de um iphone, um aparelho da marca BlackBerry, o qual usava principalmente por
causa da grande autonomia de bateria; QUE ALBERTO então pegou o BlackBerry e instalou o aplicativo BBM, cadastrando o
contato dele, sob o nome de ‘PRIMO’” (Inq 3989/DF, fls. 2242, vol. 11).
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.

41 DOC 13 – MPF-PR.
42 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.

DOC 3.26 – Termos de colaboração. Para lavagem de dinheiro e inclusive transporte de valores ilícitos, Alberto
Youssef também chegou a valer-se ocasionalmente dos serviços do advogado Antonio Carlos Brasil Fiovarante
Pieruccini  (termos  de  colaboração  n.  2,  3  e  4  de  ANTONIO  CARLOS  BRASIL  FIOVARANTE
PIERUCCINI).

43 DOCS 4.2 e 4.3 – Processos 13a Vara Federal Curitiba. Isso é o que demonstram os itens 94, 97 e 98 do auto
circunstanciado de busca e arrecadação e os itens 01, 02 e 04 do auto de apreensão de dinheiro lavrados
no  Processo  50001446-62.2014.404.7000/PR,  Evento  353,  Anexo2,  Páginas  6-25  e  Processo  5049557-
14.2013.404/PR, Evento 179, AP-INQPOL1, Página 40.
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• SANKO  SIDER  COMÉRCIO  IMPORTAÇÃO  EXPORTAÇÃO  DE

PRODUTOS  SIDERÚRGICOS  LTDA.  e  SANKO  SERVIÇOS

EMPRESARIAIS LTDA., conforme apontam os Relatórios  de Análise n.

039/2014 e n. 053/2014 da Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria

Geral da República – SPEA/PGR.44

A denúncia enumera os contratos, aditivos e transações extrajudiciais celebrados

pelas empresas Engevix Engenharia S/A., Galvão Engenharia S/A., Construções e Comércio

Camargo Corrêa S/A., UTC Engenharia S/A., OAS Engenharia S/A., Mendes Júnior Trading

e Engenharia  S/A.  com a Petrobras,  no âmbito  da Diretoria  de Abastecimento,  nos  quais

houve  o  pagamento  de  propina  no  montante  de,  ao  menos,  1% de  seus  valores  globais.

Especifica,  também,  os  contratos  firmados  pela  Petrobras,  no  bojo  da  Diretoria  de

Abastecimento, com a Odebrecht, que ocasionaram o pagamento de propina de, no mínimo,

R$ 19.321.442,31 (dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e

dois reais e trinta e um centavos).

Relaciona,  ainda,  contratos  fraudulentos  firmados  pelas  empresas  Engevix

Engenharia S/A., Galvão Engenharia S/A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A.,

Utc Engenharia S/A., OAS Engenharia S/A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A. com

empresas de fachada de Alberto Youssef, como estratégia de lavagem do dinheiro advindo da

corrupção (tabela de fls. 42/46).45

44 DOC 5.1 – Processos STF, Inq 3980, fls. 1229/1253.
DOC 5.1 – Processos STF, Inq 3980. Dados bancários das empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef e
das empresas SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS.

45 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Os contratos e notas fiscais fictícias das empreiteiras com empresas de fa-
chada de Alberto Youssef, bem como as informações sobre os respectivos pagamentos, encontram-se na mídia
de fls. 1072 do Inquérito n. 3992/DF.
DOC 5.8 – Processos STF, Inq 3999. Especificamente em relação à MENDES JÚNIOR, um dos diretores da
empreiteira, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, afirmou: “QUE em maio ou junho de 2011, encontrava-se
na sede da empresa quando recebeu determinação do vice-Presidente da empresa SERGIO MENDES para
que fosse ao escritório da MENDES JUNIOR em São Paulo/SP; QUE SERGIO MENDES informou que
Paulo Roberto Costa Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS, ligou informando que estaria mandando
um emissário para participar de uma reunião, pois queria conversar com ele (SERGIO MENDES); QUE ao
chegar na reunião o declarante se deparou com SERGIO MENDES e o referido emissário; QUE na ocasião
SERGIO MENDES apresentou  o emissário como  sendo a pessoa  de  ‘PRIMO’;  QUE na reunião  o  tal
‘PRIMO’ informou a SERGIO MENDES e ao declarante que para a empresa MENDES JUNIOR receber
valores de obras de aditivos e serviços realizados teria que desembolsar R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais), caso contrário ficaria sem receber, pois Paulo Roberto Costa não pautaria o assunto na reunião de
Diretoria da PETROBRÁS;  (…)  QUE SERGIO MENDES informou que avaliaria a situação e daria um
retorno ao emissário de PAULO ROBERTO; QUE SERGIO MENDES ligou para o declarante, após 15
dias, informando que obteve autorização do DR. MURILO MENDES para pagar os R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais); QUE na primeira reunião o ‘PRIMO’ informou que os pagamentos seriam viabilizados
mediante contratos fictícios com uma empresa que ele,  ‘PRIMO’, indicaria;  (…) QUE todos os contratos
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Rememorando  a  narrativa  da  inicial,  tem-se  que,  em contrapartida  aos  cargos

públicos obtidos junto aos integrantes do PT envolvidos no esquema ilícito, os integrantes do

PMDB e do PP que ingressaram na organização criminosa ofereceram o apoio aos interesses

daqueles no âmbito do Congresso Nacional, votando favoravelmente aos projetos de lei do

governo federal46, assim como impedindo e obstaculizando investigações contra integrantes da

Administração Direta e Indireta, especialmente no âmbito da Comissão de Minas e Energia,

conforme demonstrado mais adiante no item 2.1. Nesse último ponto, a denúncia traz à tona

declarações que indicam que Severino Cavalcanti  arquivou treze pedidos de  impeachment

contra Lula.47

Por  vezes,  a  contrapartida  oferecida  pelos  denunciados  consistia,  também,  em

omissão  em  relação  ao  cartel  das  empreiteiras,  ao  preço  e  às  cláusulas  indevidamente

benéficas aos interesses destas e, em alguns casos, consistia no próprio direcionamento dos

contratos.

2.2 Da comprovação da divisão de tarefas dentro da organização criminosa.

A denúncia demonstra, também, o caráter estruturado da organização e a divisão

de  tarefas  existente  entre  seus  integrantes.  A  peça  acusatória  faz  isso  amparando-se  em

consistentes elementos de prova, obtidos ao longo da investigação, os quais confirmam as

declarações convergentes de colaboradores.

Conforme já mencionado, Alberto Youssef desempenhava o papel de “operador”

da  propina.  Seu  modo  de  ação  consistia,  basicamente,  na  intermediação  da  entrega  do

dinheiro, em espécie, por meio de transferência para o exterior ou via celebração de contratos

fictícios, atividades que estão todas comprovadas ao longo da narrativa contida na denúncia.

Inclusive, a estreita ligação dos denunciados com Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa fica

nítida  com  os  registros  de  visita  à  Petrobrás,  alguns  especificamente  ao  Diretor  de

eram  efetivamente  falsos,  nunca  tendo  havido  qualquer  prestação  de  serviço  de  consultoria  e
assessoramento para a empresa MENDES JUNIOR” (Inq 3.999/DF, fls. 313).

46 DOC 1 – Base de apoio do PT.  Os principais parlamentares integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA,
pertencentes  à  organização  criminosa,  envolvidos  em  diversos  fatos  investigados  e  já  denunciados  na
“Operação  Lava  Jato”,  inclusive  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  como  Pedro  Corrêa,  MÁRIO
NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, apresentaram alto índice de “fidelidade” ao
Governo Federal na apreciação de matérias no Congresso Nacional, apoiando as iniciativas e os interesses
governamentais  em 93% (noventa e  três por cento)  das  votações  a  que compareceram, como evidencia
estudo feito pela consultoria Arko Advice.

47 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 8 e 25.
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Abastecimento da empresa,  e com os registros de entrada nos escritórios  de Youssef,  por

muitas vezes dissimulados, para cautela quanto à operação ilícita realizada.

Tal assertiva da peça acusatória é corroborada pela Informação Policial n. 26/2015

e pela Informação Policial n. 66/2015, que trazem, respectivamente, os registros de entrada na

PETROBRAS e de entrada nos escritórios de Alberto Youssef.48

No início  da estruturação do grupo criminoso,  José  Janene e  Alberto  Youssef

cuidavam de administrar essa estrutura para os demais integrantes do esquema. Depois, um

novo mecanismo gerencial se estabeleceu, o que fortalece o caráter estável e estruturado da

organização:  quando  José  Janene  adoeceu,  entre  2007  e  201049,  formou-se  um  segundo

escalão  na  organização  criminosa  através  da  criação  de  um  “conselho  financeiro” para

fiscalizar  e  auditar  a  contabilidade  de  Alberto  Youssef50.  Desse  “conselho”  participavam

Pedro Corrêa, Nelson Meurer, Mário Negromonte, João Pizzolatti, José Otávio Germano

e Luiz Fernando Ramos Faria.

José Otávio Germano e Luiz Fernando Ramos Faria ocuparam, também, entre

os anos de 2007 a 2014, o cargo de Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara

dos  Deputados51.  As  provas  trazidas  pela  peça  acusatória  indicam  que  a  Presidência  da

referida Comissão era de vital importância para a  subsistência da organização criminosa, na

medida em que permitia a realização de “manobras” para impedir que as CPIs e a Comissão

de Minas e Energia investigasse a fundo as suspeitas sobre a Petrobras.

48 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 26/2015, fls. 2095/2107 do Inquérito n. 3989/DF:
registros de entrada na PETROBRAS. Informação Policial n. 66/2015, fls. 2469/2486 do Inquérito n. 3989/DF:
registros de entrada nos escritórios de Alberto Youssef.

49 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
50 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Esse fato pode ser reforçado pelas declarações do denunciado JOÃO

PIZZOLATTI, demonstrando certo desconforto com a ideia de ver Alberto Youssef tratando com o PP sem a
supervisão de José Janene: “QUE PAULO ROBERTO foi ao encontro do declarante para pedir apoio para
sua manutenção no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS; QUE isto se deu logo após a
morte do Deputado JANENE, principal apoiador de Paulo Roberto Costa; QUE com o falecimento do De-
putado JANENE, Alberto Youssef, o qual fora apresentado por JANENE como seu funcionário passou a se
arvorar como interlocutor do PAULO ROBERTO junto ao PP; QUE Alberto Youssef passou a pressionar o
declarante no sentido de que este apoiasse a manutenção de PAULO ROBERTO na diretoria, fato que cau -
sou indignação ao declarante, uma vez que se mostrava inadmissível que um doleiro tentasse ocupar o es-
paço de um parlamentar que era uma liderança muito forte no partido; QUE Alberto Youssef argumentava
que parlamentares do PP possuíam um débito com ele, em razão do mesmo ser um dos protagonistas em
conseguir apoio para doações oficiais de campanha para o PP, doações essas provenientes de contratos de
empreiteiras com a PETROBRAS (...)” (Inq 3989/DF, fls. 1933, vol. 10).

51 DOC 2 – Biografias. JOSÉ OTÁVIO GERMANO foi titular da Comissão de Minas e Energia entre 2011 e
2017. Foi presidente dessa Comissão entre 2007-2008, 2009-2010 e 2013-2014. LUIZ FERNANDO FARIA
presidiu a Comissão de Minas e Energia entre 2008-2009 e 2011-2012.
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Nesse  contexto,  os  indícios  até  então  colhidos  apontam  que  José  Otávio

Germano e  Luiz Fernando Ramos Faria  pressionavam diretores de empresas envolvidas

quando da  dificuldade  de  receber  algum valor,  ora  ameaçando com investigações,  ora  as

obstaculizando, a depender de interesses do núcleo do PP na organização criminosa.

Os integrantes da Comissão de Minas e Energia participantes do esquema serviam

de “batedores”, abrindo espaço em meio aos mecanismos fiscalizatórios da República – no

caso, as comissões do Poder Legislativo52.

Nesse ponto, vale trazer à baila as declarações prestadas pelo colaborador Pedro

Corrêa no Termo de Depoimento nº 10:

“a Câmara dos Deputados, desde a criação do Ministério de Minas e Energia, tem
uma comissão permanente, a Comissão de Minas e Energia, que tem por objetivo
fiscalizar o ministério em questão; QUE o Partido Progressista sempre teve uma
participação  muito  grande  na  Comissão  de  Minas  e  Energia;  QUE inclusive  a
presidência  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  era  normalmente  ocupada  por
membro  do  Partido  Progressista;  QUE,  quando  se  instauravam  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  -  CPls  sobre  a  PETROBRAS,  os  respectivos
integrantes eram escolhidos entre os partidos políticos responsáveis pela indicação
de  diretores  da  PETROBRAS;  QUE,  desde  a  ditadura,  os  partidos  políticos
indicavam diretores  da  PETROBRAS;  (…)  QUE,  como  já  relatado,  o  Partido
Progressista  passou a ter  a indicação do cargo de Diretor  de Abastecimento da
PETROBRAS  a  partir  de  2004;  QUE  o  Partido  Progressista  participava  das
articulações políticas realizadas para evitar consequências desfavoráveis derivadas
da  atuação  tanto  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  como  de  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  sobre  a  PETROBRAS;  QUE  o  objetivo  dessas
articulações  era  blindar  e  proteger  os  diretores  da  PETROBRAS  responsáveis
pelos assuntos investigados; (...)”.

Vê-se, assim, que a referida Comissão era utilizada pela organização criminosa

para proteger os empregados da PETROBRAS e os empresários que faziam parte do esquema.

Tal fato foi mencionado, também, por Alberto Youssef, no âmbito de colaboração

premiada,53 e pode ser comprovado pelo  quadro-resumo de requerimentos da Comissão de

Minas e Energia no ano de 2007, anexado à denúncia como  DOC. 1454, o qual deixa claro

que o exercício do cargo de Presidente da referida Comissão tinha papel preponderante para o

52 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 10.
DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. Observe-se quadro-resumo de requerimentos da Comissão de Minas e
Energia no ano de 2007. É indicativo do papel de JOSÉ OTÁVIO GERMANO dentro da organização crimi -
nosa o Requerimento n. 77/2007, de sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre “investigação reali -
zada pela Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.

53 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 1.
54   DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. É indicativo do papel de JOSÉ OTÁVIO GERMANO dentro da or-
ganização criminosa o Requerimento n. 77/2007, de sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre “investi -
gação realizada pela Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.
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sucesso do esquema arquitetado pela organização criminosa, assim como demonstra a atuação

de José Otávio Germano dentro do grupo criminoso.

Tais elementos de convicção são suficientes para afastar, de pronto, a alegação de

José Otávio Germano de que “não tem, nem nunca teve qualquer reunião com Paulo Roberto

Costa (ou qualquer outra pessoa ligada à Petrobras)55, que não tenha caráter eminentemente

probo  e  público”  ou  extrapole  assuntos  afetos  a  questões  institucionais  da  Comissão

Parlamentar de Minas e Energia.

Ao contrário do quanto alega o denunciado, ficou demonstrado que sua conduta

não foi  pontual,  limitada  no tempo,  nem se restringiu à  “obtenção de vantagem indevida

disfarçada de doações eleitorais oficiais e o favorecimento da empresa Fidens”.56

A par disso, vale destacar que  José Otávio Germano tem registros de visitas à

PETROBRAS,  a  maioria  especificamente  a  Paulo  Roberto  Costa,  nas  datas  de  2/8/2007,

2/6/2008, 8/7/2008, 10/12/2008, 27/1/2010, 2/12/2010, 29/8/2011, 12/12/2011, 18/12/201257.

Luiz Fernando tem registro de visita à PETROBRAS, especificamente a Paulo

Roberto Costa, na data de 4/7/200858. Além disso, ele tem registro de entrada no escritório de

Alberto Youssef em 20/9/201159, ocasião em que recebeu pelo menos R$ 30.000,00 (trinta mil

reais)  do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS,  fato

apurado no Inq 4631.

Diante de tal cenário, cai por terra mais uma tentativa da defesa de isentar  José

Otávio  Germano e  Luiz  Fernando Ramos Faria das  imputações  contidas  na denúncia,

porquanto fica devidamente demonstrado que tais  denunciados tinham função essencial  na

organização criminosa, atuando, de forma contínua e permanente, no âmbito da Comissão de

Minas e Energia, em prol da proteção e do desenvolvimento da estrutura criminosa.

Por  outro  lado,  além  de  integrarem  o  “conselho  financeiro”  da  organização

criminosa, Mário Negromonte e Nelson Meurer possuíam a função de anotar as demandas

de empreiteiras, relativas a aditivos, medições, liberações de pagamentos, e também pedidos

55 Fl. 4752-v.
56 Fl. 4756.
57 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 26/2015, fls. 2095/2107 do Inquérito n. 3989/DF:

registros de entrada na PETROBRAS.
58 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 26/2015, fls. 2095/2107 do Inquérito n. 3989/DF:

registros de entrada na PETROBRAS.
59 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 66/2015, fls. 2469/2486 do Inquérito n. 3989/DF:

registros de entrada nos escritórios de Alberto Youssef.
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de fornecedores e políticos. Tudo isso era incluído em pautas, utilizadas nas reuniões entre

Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Tais pautas eram destruídas após os encontros.60

Além disso, eram, juntamente com João Pizzolatti, os principais destinatários da

propina  arrecadada  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento,  uma  vez  que  tinham  uma

atuação destacada  na implantação e no funcionamento  do esquema de corrupção, obtendo

vantagens indevidas para si e para outros parlamentares da mesma agremiação partidária.

Eduardo  da  Fonte,  Francisco  Dornelles  e Aguinaldo  Ribeiro também

contribuíam para a arrecadação de propina.

A denúncia comprova que Eduardo da Fonte intermediou negociação de propina

para evitar a CPI da Petrobras, participando ativamente de reuniões e operacionalizando o

pagamento  dos  valores  indevidos,  que,  segundo  as  evidências  dos  autos,  chegaram  ao

montante de R$ 10 milhões de reais.61

Francisco Dornelles, por sua vez, era uma liderança nata dentro do partido, tendo

sido vice-líder da bancada do PP na Câmara dos Deputados em 2003 e 2006, e presidente

nacional  da  agremiação  partidária  entre  2008  e  2012,  contribuindo  ativamente  para  a

organização criminosa. Tome-se, a título de exemplo, o seu protagonismo no recebimento de

propina decorrente dos contratos de PTA e POY-PET, firmados entre o grupo PETROBRAS,

proprietário à época da Petroquímica Suape e da CITEPE, e o grupo ODEBRECHT. Tal fato é

comprovado por declarações de colaboradores, cópias dos contratos de PTA e POY-PET e

planilha  de  pagamento  de  propina,  assim  como  comprovantes  de  transferência  bancária

internacional (swifts).62

60 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 3.
61 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TDC 7: “[...] R$ 10 milhões já teriam sido pagos para evitar a

CPI DA PETROBRAS [...]”.
DOC 3.3 – Termos de colaboração. FERNANDO SOARES, TC 8: “para o depoente ficou a impressão de que foi
EDUARDO DA FONTE quem trouxe SÉRGIO GUERRA ‘para a mesa’, intermediando a negociação [da propina para
evitar a CPI da PETROBRAS] […] QUE questionado sobre a participação de EDUARDO DA FONTE na referida reu-
nião, respondeu que ele participou ativamente da reunião, buscando encontrar uma solução para a questão; QUE, inclusive, EDU -
ARDO DA FONTE disse que posteriormente a operacionalização do pagamento seria resolvida em outra reunião; QUE a
conversa foi no sentido de que EDUARDO DA FONTE continuaria a participar, posteriormente, na operacionalização dos va -
lores”.

62 DOCS 3.7 e 3.8 – Termos de colaboração. Este último fato foi revelado nas recentes delações de executivos e
ex-executivos  da  ODEBRECHT.  Vide,  particularmente,  o  Termo de  Colaboração n.  26  de  ROGÉRIO
SANTOS  DE  ARAÚJO e  o  registro  de  entrada  na  ODEBRECHT  da  emissária  de  FRANCISCO
DORNELLES, Ana Maria Christofidis, em 11/8/2010; além do Termo de Colaboração n. 3 de MÁRCIO
FARIA DA SILVA, cópias dos contratos de PTA e POY-PET e planilha de pagamento de propina, assim como
comprovantes de transferência bancária internacional (swifts).  Esses termos de colaboração foram juntados ao
Inquérito n. 3.985/DF para investigação em conjunto com fatos relacionados ao Senador Humberto Costa.
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Mário  Negromonte,  Francisco  Dornelles  e Aguinaldo  Ribeiro atuavam  no

âmbito do Ministério das Cidades. Nesse sentido,  Pedro Corrêa afirmou que, em licitação

aberta em novembro de 2008 (edital de 27/11/2008), foram favorecidas as empresas Agnelo

Pacheco  Criação  e  Propaganda  (ligada  ao  PT),  PROPEG  Comunicação  (ligada  a  Mário

Negromonte) e Artplam Comunicação (ligada a Francisco Dornelles, que tinha um operador

de nome “Franzé”). Nesse esquema, “MÁRIO NEGROMONTE repassava valores ao PP na

receita do caixa dois do Partido, posteriormente dividida entre os parlamentares ou utilizada

para pagamento de despesas diversas” (8m00 a 8m16).

Outra  situação  apontada  pelo  colaborador  foi  a  relativa  ao  direcionamento  de

verbas  aos  municípios  para  construção  de  obras.  O  Ministério  das  Cidades  indicava

municípios  liderados  pelo  Partido  Progressista  e  em  que  operadores  pudessem  contatar

empresas de construção e cobrar de um a dois por cento de propina. Os operadores eram

vários,  em  geral  escolhidos  por  Mário  Negromonte e  Aguinaldo  Ribeiro,  os  quais

sucederam Márcio Fortes no Ministério das Cidades. O PP comandou a Pasta de 2005 a 2015,

conforme  relatado  adiante.  Os  termos  de  colaboração  n.  13,  23,  27,  35,  55  trazem mais

elementos sobre a organização criminosa ligada ao Ministério das Cidades.63

Aguinaldo  Ribeiro,  liderou  a  organização  criminosa  a  partir  de  2011,

promovendo, com Arthur de Lira, Benedito de Lira, Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte,

o rebaixamento do grupo anterior, de modo a controlar as decisões mais importantes sobre

prospecção, recebimento e repasse de propina oriunda de contratos da PETROBRAS. Nesse

sentido,  articulou  a  saída  de  Nelson  Meurer da  liderança  da  bancada  na  Câmara  dos

Deputados, substituindo-se a ele64.

Nessa época, reuniu-se com Henry Hoyer de Carvalho, na casa deste, e, com a

participação de  Arthur de Lira, Benedito de Lira, Ciro Nogueira e  Eduardo da Fonte,

deliberou sobre a situação dos pagamentos  de propina para integrantes do PP e decidiu a

respeito do estabelecimento de um novo modelo de repasse, que substituiria Alberto Youssef

por  Henry  Hoyer  de  Carvalho65 66.  Tais  parlamentares,  ao  serem  ouvidos  durante  as

63 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 8 e 25.
64 DOC 2 – Biografias. É líder do governo na Câmara desde março de 2017.
65 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 13.
66 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA

confessam a ocorrência de reunião na casa de Henry Hoyer de Carvalho(fls. 1948/1953, 2263/2267 e 2456/2460
do Inquérito n. 3989/DF).
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investigações,  confirmaram a  reunião  ocorrida  entre  eles,  Paulo  Roberto  Costa  e  o  novo

operador, no Rio de Janeiro, no final do ano de 2011 ou início de 2012.67

Arthur de Lira  e  Benedito de Lira exerciam papel de destaque no esquema

criminoso relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, sobretudo a partir de

2011, quando passaram a integrar a cúpula do Partido Progressista e a receber, por intermédio

de Henry Hoyer de Carvalho,  os  valores  do “caixa  de propinas” arrecadados por  Alberto

Youssef  junto  às  empreiteiras,  em especial  àqueles  repassados pela  UTC ENGENHARIA

S/A.68

De outra parte, com relação a  Ciro Nogueira,  a exordial  acusatória demonstra

que, desde a sua assunção à liderança do PP e da organização criminosa, o relacionamento do

Partido  com  o  grupo  ODEBRECHT,  construído  na  base  da  cartelização  que  vitimava  a

PETROBRAS, floresceu de uma maneira patente. Isso é o que demonstra o levantamento dos

pagamentos feitos, via doação oficial, pelo grupo ODEBRECHT em benefício de integrantes

do PP (dados de 2010 a 2014)69:

2014 2012 2010

R$ 500.000,00 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00

R$ 70.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00

R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 440.000,00

R$ 200.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 50.000,00

R$ 30.000,00 R$ 100.000,00 R$ 720.000,00

R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 6 doações

R$ 330.000,00 R$ 30.000,00

R$ 330.000,00 R$ 30.000,00

R$ 280.000,00 R$ 150.000,00

R$ 100.000,00 R$ 120.000,00

R$ 20.000,00 R$ 100.000,00

R$ 30.000,00 R$ 100.000,00

R$ 30.000,00 R$ 50.000,00

R$ 20.000,00 R$ 50.000,00

67 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Fls. 1948/1953, 2263/2267 e 2456/2460: depoimentos de CIRO NO-
GUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA.

68 DOC 3.1 da denúncia – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: “QUE em verdade o declarante
praticamente continuou a fazer o mesmo que fazia anteriormente, com a única modificação de que, ao invés
de repassar os valores diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA, passou a fazê-lo por
intermédio de HENRY, que, por sua vez, entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (…)”.

69 DOC 12 – Doações ODEBRECHT.
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R$ 30.000,00 R$ 400.000,00

R$ 30.000,00 R$ 200.000,00

R$ 20.000,00 R$ 850.000,00

R$ 30.000,00 R$ 2.680.000,00

R$ 50.000,00 19 doações

R$ 30.000,00

R$ 580.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 10.000,00

R$ 400.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 70.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 210.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 50.000,00

R$ 30.000,00

R$ 50.000,00

R$ 30.000,00

R$ 4.410.000,00

42 doações

Se forem comparados os dados trazidos pelo grupo ODEBRECHT relativos às

suas doações oficiais, verifica-se que, no período de 2010 para 2014, houve um incremento de

600%, e o valor global das doações aumentou em 512,5%. Ressalte-se que o período coincide,

conforme se verá, com relevantes contratos firmados pela PETROBRAS em benefício daquele

grupo econômico. Além disso, os dados revelam que a via da doação eleitoral foi utilizada

como forma de lavar os recursos pagos a título de propina.

Pedro Henry fez parte do grupo de interlocução com a equipe do Governo Lula

para a entrada do PP na base aliada,  sendo presidente nacional do PP entre 2003 e 2005 e

participando das mais importantes tratativas do partido nessa época.
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Foi  um dos  parlamentares  responsáveis,  juntamente  com José  Janene  e  Pedro

Corrêa,  pela  indicação  de  Paulo  Roberto  Costa  para  a  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS, dando início ao esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à

sociedade de economia mista federal. Acabou não tendo maior participação nas atividades

criminosas  por  ter  sido  cassado em razão  de  seu  envolvimento  no  caso  conhecido  como

“Mensalão”.  Integrava  o  grupo de  parlamentares  da  base  de  apoio  interno  do PARTIDO

PROGRESSISTA.

Todos os integrantes da organização criminosa, independentemente do núcleo a

que  pertenciam,  tinham um interesse  comum  que  os  uniu,  qual  seja,  obter,  a  partir  dos

negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da Administração Pública Federal direta e

indireta, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem.

Dos depoimentos  dos colaboradores, corroborados por planilhas de pagamento,

cópias de contratos das empresas corruptoras, comprovantes de transferências bancárias, e-

mail,  além da confissão parcial  dos fatos  por  parte  de alguns denunciados,  extrai-se uma

narrativa harmônica a indicar que os denunciados tinham plena ciência do esquema criminoso

e da origem das quantias ilícitas, tendo atuado concertadamente (unidade de desígnios e soma

de esforços), em divisão de tarefas, de modo livre, consciente e voluntário.

2.3 Do favorecimento dos denunciados

À semelhança do caráter estruturado da organização criminosa, que será reforçado

no  presente  tópico,  e  da  nítida  divisão  de  tarefas  entre  os  integrantes  da  organização

criminosa, a obtenção de vantagem indevida, não apenas pecuniária, pelos denunciados ficou

suficientemente comprovada na peça acusatória.

A Análise do Tribunal de Contas da União no TC 005.081/2015-7 apontou que o

prejuízo causado aos cofres da Petrobras no âmbito da Diretoria de Abastecimento poderá ter

sido da ordem de R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões e quinhentos milhões de reais), em

valores históricos, considerados contratos com indício de cartel e com evidência (prova direta)

de atuação de cartel, com data de estimativa do valor de junho de 2004 a fevereiro de 201170.

70 DOC 9 – Acórdão TCU. Se forem considerados contratos anteriores a junho de 2004, dentro da amostra do
TCU, a previsão de sobrepreço é de R$ 5,7 bilhões.
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Conforme narra a denúncia, os então Deputados Federais Pedro Corrêa,  Nelson

Meurer, Mário Negromonte e João Pizzolatti eram os principais destinatários da propina

arrecadada  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento,  uma  vez  que  tinham uma  atuação

destacada  na  implantação  e  no  funcionamento  do  esquema  de  corrupção  e  lavagem  de

dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, ao menos entre os anos

de 2006 e 2014.

De acordo com o critério hierárquico de divisão da propina dentro da organização

criminosa, Meurer, Negromonte e Pizzolatti  recebiam um valor alto por sua importância no

esquema criminoso, que era entregue por Alberto Youssef, diretamente ou por intermédio dos

prepostos Rafael Ângulo Lopes, Adarico Negromonte e Carlos Alexandre de Souza Rocha,

assim como, eventualmente, por Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini.

Em  depoimento  prestado  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.

1.25.000.003350/2015-98,  em  1º/9/2016,  Pedro  Corrêa  afirmou  que,  no  caso  do  núcleo

político do PP, o valor de propina cobrado era em média 1% (um por cento) do contrato e dos

aditivos firmados entre o órgão ou a entidade pública loteada e os empresários integrantes no

esquema, dos quais 10% (dez por cento) cabiam ao operador da lavagem, 30% (trinta por

cento)  ao  captador  (funcionário  nomeado)  e  60%  (sessenta  por  cento)  aos  políticos

envolvidos.71

Alberto Youssef apontou, nos Termos de Declaração nº 17 e 27 – DOC. 3.1, que

“quem comandava a alta cúpula do PARTIDO PROGRESSISTA tinha participação maior

nos  valores  a  serem  recebidos,  como  José  Janene,  MÁRIO  NEGROMONTE,  JOÃO

PIZZOLATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER” os quais recebiam, diretamente de

Youssef,  “em torno de R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 mensais;” QUE em relação a tais

parlamentares, o declarante realizava pagamentos de vantagem indevida diretamente a cada

um deles”.

As declarações de Alberto Youssef no sentido de que  Nelson Meurer, Mário

Negromonte, e João Pizzolatti  obtinham vantagens indevidas não só para si, mas também

para o partido e para outros parlamentares da mesma agremiação partidária, são corroboradas

71 DOC 13 – MPF-PR..
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por outros depoimentos72 e pelos DOCS. 5.1, 5.4, 5.8, 5.9 e 5.12 anexos à denúncia, relativos

aos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF, 3999/DF e 4000/DF,  dos quais destacam-se:

• Caso  Simba  nº  1400,  Caderno  Bancário  nº  10,  Relatório  Tipo  4,  apontando

depósitos de valores em espécie nas contas de Osnildo Theis, preposto de  João

Pizzolatti;

• e os autos de arrecadação, itens 3, 4, 5 e 14, da Equipe 19-BA, e item 22, da

Equipe DF-03, além do auto de apresentação e apreensão, item 12, da Equipe 19-

BA, e do relatório de análise de material apreendido nº 012/2015, demonstrando o

recebimento de propina por Tiago José de Souza Cavalcanti e Hugo Hareng de

Lima Quirino, em nome de Mário Negromonte.

Pelo menos entre janeiro de 2006 (início da execução de forma mais efetiva do

esquema criminoso no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS) e abril de

2012 (quando Paulo Roberto Costa deixou a Diretoria de Abastecimento), os parlamentares e

ex-parlamentares  Pedro  Corrêa,  Mário  Negromonte,  João  Pizzolatti  e  Nelson  Meurer

receberam para si, cada um, direta e indiretamente, as quantias aproximadas de, pelo menos,

R$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais), correspondentes ao período de

janeiro de 2005 a dezembro de 2010, quando ocupavam o primeiro escalão do partido, no qual

houve 72 (setenta e dois) repasses de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais – o que

corresponde  a  R$ 86.400.000,00  (oitenta  e  seis  milhões  e  quatrocentos  mil  reais);  e

R$ 480.000 (quatrocentos e oitenta mil reais), referentes ao ano de 2011 a abril de 2012, no

qual houve 16 repasses de R$ 30.000,00 (trinta mil  reais) mensais  – o que corresponde a

R$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais).

Por seu papel no “conselho fiscal” que auditava as contas de Alberto Youssef,

José  Otávio  Germano  e  Luiz  Fernando  Faria recebiam  vantagens  indevidas  com

frequência, oriundas da divisão ordinária do “caixa de propina” de posse de Alberto Youssef73,

mas  não na mesma quantia  do primeiro  escalão:  pelo  critério  hierárquico  da organização

72 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 18: “QUE posteriormente o declarante veio a 
reconhecer esses políticos em algumas daqueles reuniões em que entregava dinheiro a JANENE. Tais 
políticos, pelo que recorda, foram MARIO NEGROMONTE, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOÃO 
PIZZOLATTI, ao menos nessa época eram esses”. RAFAEL ÂNGULO, TC 19.

73 DOC 3.4 – Termos de colaboração. Pedro Corrêa, TC 2 e 3.
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criminosa, recebiam na faixa dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais) por mês.74

Quanto  a  José Germano,  no  período de  janeiro de  2006 a  abril  de  2012,  na

perspectiva mais  conservadora,  tomando-se o importe mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil

reais) mensais, a vantagem indevida totalizou R$ 2.970.000,00 (dois milhões, novecentos e

setenta mil reais). Na mesma linha, entre fevereiro de 2007 e março de 2014, Luiz Fernando

Faria obteve ao menos R$ 2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

Os demais denunciados que pertenciam ao grupo de dissidentes do PP e, embora

tenham passado a receber quantias mais relevantes a partir de 2012, receberam, antes disso,

valores  menos  expressivos  do  esquema  em  curso  na  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS. A esse respeito, Alberto Youssef afirmou que, ao menos, Aguinaldo Ribeiro,

Eduardo  da  Fonte  e  Arthur  de  Lira receberam  vantagens  indevidas  variáveis  entre

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)75.

Entre  março  e  abril  de  2012,  por  intermédio  de  Henry Hoyer  de  Carvalho  e

Alberto Youssef, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro tratado no caso,

Aguinaldo Ribeiro recebeu propina, no valor total de cerca de R$ 1.600.000,00 (um milhão e

seiscentos  mil  reais),  em  conjunto  com  os  outros  componentes  da  nova  liderança  da

agremiação partidária, especialmente Arthur de Lira, Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira.

Em  14/9/2010,  recebeu  vantagem  indevida,  disfarçada  de  doação  eleitoral

“oficial”, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), repassada pelo Diretório Nacional

do PARTIDO PROGRESSISTA, que havia recebido os valores também por doações eleitorais

“oficiais”, da empreiteira QUEIROZ GALVÃO, para sua campanha a reeleição daquele ano.

74 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 17.
DOC 3.5 –  Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, planilha. Esses valores são apontados por Alberto
Youssef e corroborados em planilha mantida por RAFAEL ÂNGULO, em que consta o termo “Otavio” para
referência a JOSÉ OTÁVIO GERMANO e a indicação de recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos meses de março e maio de 2012.
DOC 14 – Comissão de Minas e Energia. Observe-se quadro-resumo de requerimentos da Comissão de Minas e
Energia no ano de 2007. É indicativo do papel de JOSÉ OTÁVIO GERMANO dentro da organização crimi -
nosa o Requerimento n. 77/2007, de sua lavra, que retirou de pauta audiência pública sobre “investigação reali -
zada pela Polícia Federal sobre suposto esquema de fraudes em licitações públicas”.
DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Informação Policial n. 66/2015, fls. 2469/2486 do Inquérito n. 3989/DF.
Visita realizada em conjunto por JOÃO PIZZOLATTI e LUIZ FERNANDO RAMOS a Alberto Youssef, na
data de 20/9/2011.

75 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 17.
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Isoladamente e em conjunto com seu pai,  Benedito de Lira recebeu vantagens

indevidas, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro tratado no caso no valor

de  R$ 2.600.000,00 (dois  milhões  e  seiscentos  mil  reais),  por  meio  de  doações  eleitorais

“oficiais”, custeio de despesas eleitorais não contabilizadas e repasse de valores em espécie,

fatos que já foram denunciados no Inquérito n. 3994/DF, em trâmite no Supremo Tribunal

Federal.

Na  contabilidade  informal  de  Alberto  Youssef,  especialmente  na  planilha

intitulada “Controle Pescador MO”, há registros de pagamento em favor de Benedito de Lira

(“Band Bn”), em 22/12/2010, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante pen drive

de  RAFAEL ÂNGULO  LOPEZ  e  declarações  explicativas  fornecidas  por  este  último76.

Consta  da  agenda  apreendida  de  Paulo  Roberto  Costa  que  Benedito  de  Lira recebeu

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas eleições de 201077. Isoladamente e em conjunto

com seu  filho,  Arthur  de  Lira recebeu  vantagens  indevidas,  no  âmbito  do  esquema  de

corrupção e lavagem de dinheiro tratado no caso, no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e

seiscentos mil reais), por meio de doações eleitorais “oficiais”, custeio de despesas eleitorais

não  contabilizadas  e  repasse  de  valores  em espécie,  fatos  que  já  foram  denunciados  no

Inquérito n. 3994/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Durante as negociações de apoio eleitoral para a campanha à reeleição de Dilma

Rousseff à Presidência da República, em 2014, ficou acertado que a organização criminosa

relacionada ao PP receberia, em troca do apoio, R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em

propina, na pessoa de  Ciro Nogueira, presidente nacional do partido. O valor, a princípio,

fora solicitado à ODEBRECHT. Contudo, como já dito, o pagamento acabou sendo realizado

por terceiros, segundo informações de Guido Mantega passadas a Marcelo Odebrecht78.

Nessa mesma época, no contexto da relação do PP com a PETROBRAS,  Ciro

Nogueira solicitou  à  ODEBRECHT,  no  segundo  semestre  de  2014,  vantagem  indevida

consistente  no  importe  de  R$ 1.300.000,00  (um milhão  e  trezentos  mil  reais),  o  que  foi

efetivamente  pago e registrado no sistema de contabilidade  paralela  da empresa (planilha

“Drousys”), em duas parcelas,  para o codinome do senador,  “Cerrado”. Esses fatos foram

76 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, pen drive.
77 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13. O termo “1,0 Bl” na agenda significa um

milhão de reais pagos a BENEDITO DE LIRA.
78 DOC 5.14 – Processo STF, Inq 4432. 
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revelados  nas  recentes  colaborações  de  executivos  e  ex-executivos  da ODEBRECHT,  em

relação às quais já houve os requerimentos pertinentes.

Pedro  Henry recebeu  vantagens  indevidas,  disfarçadas  de  doações  eleitorais

“oficiais”,  uma  em  23/8/2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais),  oriunda  da

empreiteira QUEIROZ GALVÃO, outra em 11/8/2010, também no valor de R$ 100.000,00

(cem  mil  reais),  oriunda  da  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS,  para  sua

campanha a reeleição.

2.3 Dos crimes praticados pela organização criminosa

A  denúncia  traz,  ainda,  a  descrição  e  comprovação  de  alguns  dos  crimes

praticados pelos membros da organização criminosa objeto da presente acusação.

Entre 2010 e 2011, Benedito de Lira e Arthur de Lira  obtiveram da empreiteira

UTC  ENGENHARIA  S/A.  vantagens  indevidas  pagas  por  meio  de  doações  eleitorais

“oficiais”, custeio de despesas não contabilizadas de campanha eleitoral e repasse de valores

em espécie, num total de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), que foram

pagos por meio do doleiro Alberto Youssef79 80. Os fatos são objeto do Inquérito n. 3994/DF,

em trâmite no Supremo Tribunal Federal, já tendo havido o oferecimento de denúncia contra

os parlamentares81.

Pedro  Corrêa  recebeu,  também  em  2010,  pelo  menos  R$ 5.300.000,00  (cinco

milhões e trezentos mil reais) em propina, decorrente do esquema na PETROBRAS82. Tal fato

79 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS constataram diversas
impropriedades em contratos celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da estatal,
conforme Relatórios DIP DABAST 70/2014 e 71/2014 (fls. 56/155 do Apenso I do Inq 3992/DF).

80 DOC 3.10 – Termos de colaboração. RICARDO RIBEIRO PESSOA, TC 15: “QUE a UTC pagava propina para
os Diretores porque era solicitada a fazer isso; QUE pagava para ter a boa vontade dos Diretores e evitar problemas, inclusive a fim
de que os Diretores não atrapalhassem seus negócios; QUE o Diretor tem o poder de não aprovar os aditivos dos contratos ou demo -
rar na sua aprovação, de demorar para liberar certos pedidos – o que, por si só, já poderia causar um grande prejuízo para a em -
presa, por interromper seu fluxo de caixa –, pode dizer que a empresa está com desempenho ruim e não chamar mais, pode até
ameaçar de tirar a empresa do cadastro, incentivando fiscais a elaborarem um comunicado de irregularidades (COD, ao que se re -
corda); QUE, portanto, o Diretor pode atrapalhar os interesses da empresa de diversas formas; QUE o Diretor também pode conce -
der diversos benefícios para a empresa, como comunicar-lhe previamente as obras que estão sendo projetadas, interceder em favor de
seus interesses em outros segmentos da PETROBRAS, abrir um canal de comunicação e acelerar os seus pleitos; QUE, ademais, se
a empresa não pagasse a propina, além de não ter a boa vontade dos Diretores e não desfrutar dos benefícios referidos, ela deixaria de
ser prioridade para eles, pois outras empresas estavam pagando, e eles as priorizariam”. 

81 DOC 5.5 – Processos STF, Inq 3994.
82 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13: anotação na agenda de Paulo Roberto

Costa mostra a sigla “Pc” acompanhada do valor “5,3”, o que foi confirmado pelo colaborador como sendo
R$ 5,3 milhões de propina a Pedro Corrêa.
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consta  de  denúncia  no  Processo  n.  5023135-31.2015.404.7000  da  13ª  Vara  Federal  de

Curitiba/PR, já tendo havido condenação do ex-parlamentar por sentença83.

Nelson Meurer recebeu pelo menos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais),

repassados durante o ano de 2010, para a campanha eleitoral à Câmara dos Deputados, sendo

certo que parte desse valor foi recebida pelo Deputado Federal em conjunto com seu filho

Nelson  Meurer  Júnior,  por  meio  de  7  (sete)  entregas  pessoais  de  quantias  em  espécie

transportadas por Carlos Alexandre de Souza Rocha, por ordem de Alberto Youssef, oriundos

do “caixa de propina” administrado por este último84.

No mesmo ano, o então Deputado Federal e atualmente Senador Benedito de Lira

recebeu  o  valor  total  de  R$ 1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  em  dinheiro,  retirado

parceladamente do escritório de Alberto Youssef (do “caixa de propina”), para custear gastos

de sua campanha eleitoral de 2010 ao Senado85. Todos esses valores foram repassados como

decorrência da atuação dos beneficiários na organização criminosa, sem nenhuma vinculação

com propósito político-ideológico. Tais fatos acabaram sendo registrados em agenda de Paulo

Roberto Costa, arrecadada em diligência de busca e apreensão nas fases iniciais da “Operação

Lava Jato”86.

Também no ano de 2010, Alberto Youssef foi acionado para receber valores em

espécie, no Brasil, da ANDRADE GUTIERREZ, os quais consistiam em propina destinada a

integrantes do PP e, especificamente, ao então Deputado Federal João Pizzolatti, que dividiu

com Roberto Sérgio Ribeiro Coutinho Teixeira um valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e

quinhentos mil reais). Sabe-se que a ANDRADE GUTIERREZ pagou vantagens indevidas a

83 DOC 4.5 – Processos 13a Vara Federal Curitiba.
84 DOC 5.6 – Processos STF, Inq 3997. Fato denunciado.
85 DOC 5.5 – Processos STF, Inq 3994. Fato denunciado.
86 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13: “QUE, mostrada a agenda do depoente apreen-

dida pela Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a referida
lista de uma tabela que se encontrava no escritório de Alberto Youssef; QUE normalmente Alberto Youssef não apresentava ao de -
poente essas tabelas de repasse de valores; QUE o depoente copiou a tabela para ter uma noção do que havia sido repassado a agen-
tes políticos, que viviam perturbando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: ‘5,5 Piz’ significa cinco milhões e meio de
reais pagos a João Pizolatti; ‘5,0 Ma’ significa cinco milhões e meio de reais pagos a Mário Negromonte; ‘5,3 Pc’ significa cinco mi-
lhões e trezentos mil reais pagos a Pedro Corrêa; ‘4,0 Nel’ significa quatro milhões de reais pagos a Nelson Meurer; ‘1,0 Bl’ signi-
fica um milhão de reais pagos a Benedito de Lira; ‘7,5 PNAC’ significa sete milhões e meio de reais pagos ao Partido Progressista;
‘0,56 Adv Pizz’ significa quinhentos e sessenta mil reais pagos a advogados de João Pizzolatti”.
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TDC 27: “QUE mostrada uma tabela constante na agenda de
Paulo Roberto Costa, que ora é juntada em anexo, o declarante confirma que tais valores conferem com os apontados pelo declarante;
QUE confirma que Paulo Roberto Costa fez tais anotações a partir de um 'batimento de contas' que o declarante fez com Paulo Ro -
berto Costa, em 2010, durante a campanha; QUE durante a campanha era o período que mais fizeram reuniões, pois havia muitas
demandas e estavam sempre tratando do levantamento de valores; QUE a anotação ‘28,5 PP’ significa R$ 28,5 milhões, que era o
valor que já havia sido pago ao Partido Progressista; QUE a anotação ‘7,5 PNAC’ significa provavelmente o valor referente à
QUEIROZ GALVÃO que o declarante repassou como doações oficiais, conforme já mencionado em termo anterior”.
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Paulo  Roberto  Costa,  ao  PARTIDO  PROGRESSISTA  e  a  seus  membros.  No  entanto,

diversamente do esquema geral de propinas em questão, a empreiteira se utilizava geralmente

de Fernando Antônio  Falcão Soares,  conhecido como “Fernando Baiano”,  para efetivar  o

repasse de quantias ilícitas, inclusive mediante transferências internacionais87. 

Em relação à empresa QUEIROZ GALVÃO, descobriu-se que pagou propinas a

Paulo  Roberto  Costa  e  a  membros  do  PP.  A  empreiteira,  contudo,  procurava  evitar  a

celebração  de  contratos  de  consultoria  fictícios  com  empresas  de  Alberto  Youssef,  que

perfazia o meio comum de repasse de vantagens indevidas no caso.

Desse modo, em 2010, Alberto Youssef constatou que a QUEIROZ GALVÃO

tinha  um  débito  de  propina,  decorrente  do  esquema  criminoso  versado  nesta  denúncia,

relacionado à  Diretoria  de Abastecimento  da  PETROBRAS,  de cerca de  R$ 7.500.000,00

(sete milhões e quinhentos mil reais). O pagamento da “dívida” foi negociado e efetivado

mediante  o  custeio  de  despesas  de  parlamentares  e  também  sob  o  disfarce  de  doações

eleitorais “oficiais” ao PP e aos seus membros. Essas doações, feitas no âmbito do esquema de

corrupção  e  lavagem de  dinheiro  relacionado  à  PETROBRAS,  foram solicitadas  a  Paulo

Roberto Costa por Francisco Oswaldo Neves Dornelles, então presidente nacional do Partido

Progressista.  No Inquérito n. 3992/DF,  Mário Silvio Mendes Negromonte, João Alberto

Pizzolatti Júnior, Luiz Fernando Ramos Faria, José Otávio Germano e Roberto Pereira

de  Britto já  foram  denunciados  pelo  recebimento  de  propina,  disfarçadas  de  doações

eleitorais “oficiais”88.

87 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 44.
DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 45.
DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. O fato foi investigado no Inquérito n. 4000/DF, apensado ao Inquérito n.
3992/DF, no qual já houve oferecimento de denúncia.
DOC 3.21 – Termos de colaboração. ELTON NEGRÃO, TC 1.
DOC 3.22 – Termos de colaboração. PAULO DALMAZZO, TC 2.
Executivos da ANDRADE GUTIERREZ falaram sobre os esquemas envolvendo a empresa e a Diretoria de
Abastecimento. ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JUNIOR fala de pagamentos de propina no contrato da
COMPERJ. PAULO ROBERTO DALMAZZO relatou que a propina paga pela empresa era de 2% de cada
contrato, sendo 1% para a Diretoria de Abastecimento, reduto do PP, e 1% para a Diretoria de Serviços. Ainda
segundo PAULO DALMAZZO, “QUE por volta do final de 2011, poucos meses antes de Paulo Roberto Costa deixar o
cargo, ele disse ao depoente que a partir daquele momento tudo o que fosse ser tratado sobre Abastecimento deveria ser tratado com
HENRY HOYER, e não mais com FERNANDO SOARES; QUE PAULO disse que quem comandava tinha trocado a
relação com FERNANDO, sendo que o depoente entendia que se tratava do partido; QUE o depoente nunca participou de reu -
nião em conjunto com Henry Hoyer de Carvalho e Paulo Roberto Costa; QUE HENRY procurou o depoente e se encontraram no
restaurante Antiquarius, no Rio de Janeiro, quando HENRY lhe disse que a partir de então estava sendo demandado pelo diretor e
que o depoente  precisaria  ajudá-lo a resolver  os problemas do passado;  QUE provavelmente  participou de dois encontros  com
HENRY”.

88 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Fls. 312/313; 584/585; e 364/367 (Apenso I). Mídia de fls. 763 desse In-
quérito. Informação Policial n. 79/2015, fls. 368/269 do mesmo Inquérito. Ainda, apenso III.
DOC 5.7 – Processos STF, Inq 3998. Fls. 104/114; 2345/2346.
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As pretensões da QUEIROZ GALVÃO referentes a obras da PETROBRAS são

comprovadas pelas numerosas visitas de Othon Zanoide de Moraes Filho à sede da sociedade

de economia  mista  no Rio  de  Janeiro89.  Othon Zanoide de Moraes  Filho,  interessado em

assegurar a atuação de sua empresa no cartel de empreiteiras relacionado à PETROBRAS,

bem como em manter contratos vigentes e em conseguir novos contratos junto à Diretoria de

Abastecimento da sociedade de economia mista, na época ocupada por Paulo Roberto Costa

por indicação do PP – recebendo favorecimentos indevidos, em múltiplas vertentes, de tal

agente público –, atendeu à solicitação de propina dos parlamentares do PP, especialmente dos

comandantes da agremiação partidária, transmitida e operacionalizada por Alberto Youssef.

Ainda em 2010,  o  então  Deputado  Federal  João Pizzolatti  recebeu  do grupo

QUEIROZ GALVÃO, da empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e de outras

fontes do esquema ilícito pelo menos R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais),

em dinheiro, do “caixa de propina” administrado por Alberto Youssef e inclusive via doações

eleitorais  “oficiais”  de  referidas  empresas.  Além  disso,  foi  beneficiado,  pela  QUEIROZ

GALVÃO, com o custeio de uma despesa de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)

com advogados90 91.

Nesse  ano  (2010),  Mário  Negromonte também  recebeu  do  grupo  QUEIROZ

GALVÃO, da empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e de outras fontes do

esquema ilícito pelo menos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em dinheiro, do caixa

de propinas administrado por Alberto Youssef e inclusive via doações eleitorais “oficiais” de

referidas empresas para sua campanha de reeleição92 93.

Pedro  Henry recebeu  vantagens  indevidas,  disfarçadas  de  doações  eleitorais

“oficiais”,  uma  em  23/8/2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais),  oriunda  da

DOC 5.13 – Processos STF, AC 3871. Caso Simba n. 1400, Caderno Bancário n. 08, Relatório Tipo 04.
DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TDC 13 e 21.
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 35 e TDC 7.

89 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Fls. 364/367 do Apenso I.
90 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,

3999/DF e 4000/DF.
91 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS constataram diversas

impropriedades em contratos celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da estatal,
conforme Relatórios DIP DABAST 70/2014 e 71/2014 (fls. 56/155 do Apenso I do Inquérito n. 3992/DF).

92 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

93 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS constataram diversas
impropriedades em contratos celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento da estatal,
conforme Relatórios DIP DABAST 70/2014 e 71/2014 (fls. 56/155 do Apenso I do Inquérito n. 3992/DF).
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empreiteira QUEIROZ GALVÃO, outra em 11/8/2010, também no valor de R$ 100.000,00

(cem  mil  reais),  oriunda  da  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS,  para  sua

campanha a reeleição.

José Germano recebeu uma doação eleitoral “oficial” da QUEIROZ GALVÃO,

em 2010, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e mais três parcelas de propina,

entre  março  e  maio  de  2012,  totalizando  outros  R$  200.000,00 (duzentos  mil  reais),  em

espécie.  Todas  essas  vantagens  foram  solicitadas  e  recebidas  para  a  viabilização  do

funcionamento de cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e em obter benefícios indevidos do

respectivo diretor94.

Luiz  Fernando  Ramos  Faria recebeu  uma  doação  eleitoral  “oficial”  da

QUEIROZ GALVÃO em  2010,  no  valor  de  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais),  e  outra  da

JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,  no  valor  de  R$ 50.000,00 (cinquenta  mil

reais).  Todas  essas  vantagens  foram  solicitadas  e  recebidas  para  a  viabilização  do

funcionamento de cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e em obter benefícios indevidos do

respectivo diretor95.

Entre  os  anos de  2008 e 2011,  Luiz  Fernando Ramos Faria  e  José Otávio

Germano solicitaram  a  Paulo  Roberto  Costa  que  beneficiasse  a  empresa  FIDENS

ENGENHARIA  S/A  (CNPJ  n.  05.468.184/0001-32)  em  determinadas  licitações  da

PETROBRAS. Como o pedido foi atendido, os parlamentares repassaram para Paulo Roberto

Costa  um  valor  de  propina  entregue  pelos  empresários  como  contrapartida,  no  caso,

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concernente à sua parte no esquema96. 

Francisco  Dornelles,  em  2010,  para  receber  valores  indevidos,  utilizou-se  de

Paulo Roberto Costa como intermediário na solicitação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais) decorrentes dos contratos de PTA e POY-PET, firmados entre o grupo PETROBRAS,

proprietário  à  época da  Petroquímica  Suape e  da  CITEPE,  e  o  grupo ODEBRECHT.  As

94 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

95 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.

96 DOC 5.3 – Processos STF, Inq 3991. Denúncia oferecida.
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instruções de pagamento foram acertadas entre uma emissária de FRANCISCO DORNELLES

e o executivo da ODEBRECHT Rogério Santos de Araújo97. 

No que tange à empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, como já

visto,  as  vantagens  indevidas  foram pagas  principalmente  por  meio  de  doações  eleitorais

“oficiais” em 2010, que foram distribuídas pelo presidente nacional do partido,  Francisco

Dornelles,  e  pelos  líderes  da  agremiação  partidária,  Pedro  da  Silva  Corrêa  de  Oliveira

Andrade Neto, Mário Sílvio Mendes Negromonte, João Alberto Pizzolatti Junior e Nelson

Meurer98.

Tem-se  que,  depois  das  eleições  de  2010,  a  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS pagou a Paulo Roberto Costa e a membros do PARTIDO PROGRESSISTA

um débito de propina remanescente por meio da forma tradicional de repasse de vantagens

indevidas  no  esquema  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  relacionado  à  Diretoria  de

Abastecimento da PETROBRAS. A construtora fez duas transferências bancárias diretamente

a uma das empresas de fachada de Alberto Youssef, a MO CONSULTORIA E LAUDOS

ESTATÍSTICOS LTDA., uma de R$ 973.718,87 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e

dezoito reais e oitenta e sete centavos), em 19/04/2011, e outra de R$ 968.225,37 (novecentos

e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), em 05/12/2011,

totalizando  R$  1.941.944,24  (um milhão,  novecentos  e  quarenta  e  um mil,  novecentos  e

quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)99.

97 DOC 5.16 – Processos STF, Inq 3985.
DOCS 3.7 e 3.8 – Termos de colaboração. Este último fato foi revelado nas recentes delações de executivos e
ex-executivos da ODEBRECHT. Vide, particularmente, o Termo de Colaboração n. 26 de ROGÉRIO SAN-
TOS DE ARAÚJO e o registro de entrada na ODEBRECHT da emissária de FRANCISCO DORNELLES,
Ana Maria Christofidis, em 11/8/2010; além do Termo de Colaboração n. 3 de MÁRCIO FARIA DA SILVA,
cópias dos contratos de PTA e POY-PET e planilha de pagamento de propina, assim como comprovantes de
transferência  bancária  internacional  (swifts). Esses  termos  de  colaboração  foram  juntados  ao  Inquérito  n.
3.985/DF para investigação em conjunto com fatos relacionados ao Senador Humberto Costa.

98 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Fls. 348/349: depoimento de Alberto Youssef nesse sentido. Os diretores
da JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NASARENO DAS NEVES, RICARDO PINTO KORPS,
WAGNER OTHERO e CRISTIAN JATY SILVA também prestaram depoimentos nesse sentido (fls. 351/353,
356/358, 382/384 e 732/735 do Inquérito n. 3992/DF). NASARENO DAS NEVES, inclusive, tem registro de
entrada no escritório de Alberto Youssef em 14/1/2012 (Informação Policial n. 166/2015, fls. 798/805 do In-
quérito n. 3992/DF). No Inquérito n. 3992/DF, MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, JOÃO AL-
BERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR,  LUIZ  FERNANDO  RAMOS  FARIA,  MÁRIO  SILVIO  MENDES
NEGROMONTE JUNIOR, ROBERTO PEREIRA DE BRITTO já foram denunciados pelo recebimento des-
sas propinas, disfarçadas de doações eleitorais “oficiais”.

99 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Relatório de análise policial de fls. 551/556, demonstrando os depósitos
da JARAQUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS à MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ES-
TATÍSTICOS LTDA.
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As tratativas referentes a esses pagamentos de propina contaram, na dimensão já

identificada, com a participação do Deputado Federal Arthur César Pereira de Lira, um dos

integrantes do grupo dissidente que na época assumiu a liderança do PP.100 Arthur César

Pereira de Lira já foi denunciado por esse fato no decorrer do Inquérito n. 3992/DF.

Ainda no que tange a Arthur de Lira, ele e Benedito de Lira, parlamentares do

grupo de líderes dissidentes do PP, receberam valores de propina101 por meio de Henry Hoyer

de  Carvalho,  já  que,  a  partir  da  reviravolta  de  liderança,  ficou  acertado  que  os  repasses

mensais seriam operacionalizados por este último. Nessa época,  Ciro Nogueira, Aguinaldo

Ribeiro,  Arthur de Lira  e  Eduardo da Fonte reuniram-se na  casa de  Henry Hoyer  de

Carvalho  para  estabelecer  o  novo  modo  de  pagamento102.  Tais  parlamentares,  ao  serem

ouvidos durante as investigações, confirmaram a reunião ocorrida entre eles, Paulo Roberto

Costa e o novo operador, no Rio de Janeiro, no final do ano de 2011 ou início de 2012103.

Henry Hoyer de Carvalho tem um registro de recebimento de valores nas planilhas

elaboradas por Rafael Ângulo. A expressão “Henry” aparece relacionada à entrega de propina

de  R$ 430.000,00  (quatrocentos  e  trinta  mil  reais),  em  23/3/2012.  Essa  operação  foi

expressamente mencionada por Alberto Youssef no seu termo de declarações complementar n.

27104.

100 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. A participação do Deputado Federal ARTHUR CESAR PEREIRA DE
LIRA em reunião para cobrança de propina da JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS já havia sido
mencionada por Alberto Youssef em seu Termo de Colaboração n. 37, ao afirmar “que a empresa JARAGUA foi
contemplada com um contrato na Abreu e Lima na ordem de um bilhão e oitenta milhões de reais, o qual foi fruto de uma negocia -
ção no âmbito do cartel de empreiteiras, sendo definido que a JARAGUA iria ganhar; QUE, foi procurar a empresa a pedido de
Paulo Roberto Costa a fim de acertar a forma como seria pago o comissionamento, na ordem de um por cento, tendo sido realizada
uma reunião da qual participaram o declarante e os executivos WAGNER e RICARDO da JARAGUA; QUE, recorda-se
que houve uma outra reunião em que esteve presente também o parlamentar ARTUR DE LIRA (pois a JARAGUA teria uma
industria de equipamentos em Alagoas)” (fls. 268/270 do Inq 3992/DF). A empresa em questão efetivamente tem
uma unidade em Alagoas, estado de origem e base eleitoral de ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA, locali -
zada na Rodovia Divaldo Suruagy, s/n, Km 12, Município de Marechal Deodoro/AL (http://www.jaraguaequi-
pamentos.com/br/Fabricas.aspx?pag=alagoas).

101 DOC 5.5 – Processos STF, Inq 3994. BENEDITO DE LIRA e ARTHUR DE LIRA foram denunciados por
recebimento de propina no ano de 2010.

102 DOC 3.12 – Termos de colaboração. Paulo Roberto Costa, TC 13.
103 DOC 5.2 – Processos STF, Inq 3989. Fls. 1948/1953, 2263/2267 e 2456/2460: depoimentos de CIRO NO-

GUEIRA, EDUARDO DA FONTE e ARTHUR DE LIRA.
104 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, planilha e TC 19: a planilha de pagamento apresen-

tada pelo colaborador anota “Henry” e o valor de R$ 430 mil.
DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TDC 27: “Que o declarante se reuniu com HENRI HOYER em
duas oportunidades, no final de 2011 e no início de 2012; QUE a primeira reunião foi para apresentação e para tratar do recebi -
mento dos repasses e prestação de contas; QUE, nesta ocasião, não houve entrega de valores, QUE na segunda reunião entregou va -
lores  a  HENRI;  QUE o  próprio  declarante  entregou  valores  a  HENRI;  QUE era  uma quantia  razoável,  de  cerca  de
R$ 400.000,00”.
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Além  disso,  o  grupo  de  líderes  dissidentes  do  PP  também  recebeu  outras

vantagens indevidas, oriundas do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à

PETROBRAS, diretamente de Alberto Youssef. Nesse caso, o doleiro utilizou-se de outro

intermediário, o também doleiro Leonardo Meirelles. Ambos trabalhavam juntos, em parceria,

em diversas operações. No caso, no início de 2012, a pedido de Alberto Youssef, Leonardo

Meirelles recebeu em torno de R$ 1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil,

quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) da QUEIROZ GALVÃO na conta

de uma de suas empresas, a KFC HIDROSSEMEADURA. Essa quantia não correspondia a

prestação de serviços efetiva,  relacionando-se a um contrato há muito tempo encerrado. O

estratagema serviu apenas para o repasse de propina do esquema de corrupção e lavagem de

dinheiro concernente à PETROBRAS.

Em momento posterior, os montantes correspondentes foram entregues a Alberto

Youssef, que promoveu seu transporte para Brasília, a fim de serem repassados a um assessor

de  Arthur  Lira105.  O  importe  de  valores  da  QUEIROZ  GALVÃO  para  a  KFC

HIDROSSEMEADURA encontra-se provado pelos dados bancários desta última empresa, os

quais registram uma transferência de R$ 1.285.586,72 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco

mil,  quinhentos  e oitenta  e seis  reais  e setenta  e dois centavos),  em 10/4/2012,  transação

referente ao caso106.

105 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 14: “o declarante afirmou que auxiliou HENRY a operacio-
nalizar o repasse de propinas decorrentes de contratos firmados pela PETROBRÁS com a QUEIROZ GALVÃO; possivel -
mente relacionados a obras da RNEST e do COMPERJ; QUE HENRY mencionou para o declarante que a empreiteira
QUEIROZ GALVÃO devia a título de propina o valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão, e solicitou o auxílio do declarante
para operacionalizar as transferências; QUE para isso o declarante indicou a HENRY a empresa KFC HIDROSEMEA-
DURA, controlada por Leonardo Meirelles, a qual já prestava serviços para a QUEIROZ GALVÃO, sendo para gerar tal
montante de aproximadamente R$ 1,6 milhão excedente para repasse aos integrantes do PP, HENRY e Paulo Roberto Costa,
possivelmente foi feito algum aditivo contratual fictício ou contrato superfaturado; QUE o declarante buscou com Leonardo Meirelles
o número de conta da KFC, documentação societária e contratos já firmados com a QUEIROZ GALVAO, repassando tais docu-
mentos a HENRY, para que, junto à QUEIROZ GALVAO, verificasse a viabilidade de ser feito repasse através desta em -
presa, dentro do contrato que já existia entre a construtora e a KFC; QUE constatada tal possibilidade, HENRY entrou em
contrato com o declarante solicitando que fosse emitida nota fiscal no valor de aproximadamente R$ 1,6 milhão pela KFC HI -
DROSSEMEADURA, o que de fato foi providenciado, sendo que Leonardo Meirelles se encarregou de fornecer o valor espécie ao
declarante, cobrando pelo uso da KFC o percentual de 20% do valor total da transação, incluída aí já a sua comissão e os valores de
impostos; QUE a QUEIROZ GALVÃO transferiu para a conta da pessoa jurídica da KFC o valor de aproximadamente R$
1,6 milhão, mas não sabe se Leonardo Meirelles efetuou saques diretamente desta conta do valor que foi entregue em espécie ao decla -
rante; QUE incumbiu ao declarante entregar o dinheiro em espécie, uma parte na própria casa de HENRY no Rio de Janeiro
(parte devida a HENRY e Paulo Roberto Costa) e outra parte, destinada aos membros do PP, diretamente em Brasília; QUE o
declarante determinou que RAFAEL ÂNGULO e CARLOS FERNANDO ROCHA (CEARA) entregasse o dinheiro
em Brasília; QUE possivelmente ÂNGULO e CARLOS FERNANDO ROCHA foram para Brasília em voo comercial;
QUE não se recorda com exatidão a quem foi entregue o dinheiro em Brasília, mas afirma que com certeza foi a um assessor do lí -
der do PP, ARTHUR DE LIRA”.
DOC 3.24 – Termos de colaboração. Leonardo Meirelles, TC 6.

106 DOC 15. Mídia referente ao Caso SIMBA n. 1747, Relatório Tipo 4. Fato objeto do Inq 4631
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No  ano  de  2012,  José  Otávio  Germano recebeu,  em  local  indeterminado,

R$ 50.000,00  (cinquenta  mil  reais)  em  13/3,  R$ 100.000,00  (cem  mil  reais)  em  14/3  e

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 18/5, pagamentos que ilustram a sua participação na

organização criminosa,  uma vez que feitos  em espécie,  por ordem e operacionalização de

Alberto Youssef, seguindo a sistemática que tinha por fim ocultar e dissimular a natureza,

origem, movimentação e propriedade das quantias ilícitas, provenientes do crime de corrupção

passiva.  Os  valores  foram  retirados  do  “caixa  de  propina”  de  Alberto  Youssef,

operacionalizados por Rafael Ângulo como contrapartida da QUEIROZ GALVÃO107.

Entre  2013  e  2014,  Ciro  Nogueira solicitou  e  recebeu  da  empreiteira  UTC

ENGENHARIA S/A, no âmbito do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado

à  PETROBRAS,  vantagens  indevidas  no  valor  total  de  R$ 1.875.020,00  (um  milhão,

oitocentos  e  setenta  e cinco mil  e  vinte  reais),  pagas por  meio  do repasse de valores  em

espécie operacionalizado por Alberto Youssef e mediante contrato de prestação de serviço

fictício celebrado com escritório de advocacia indicado pelo parlamentar. O fato é objeto do

Inquérito n. 4074/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, com denúncia já oferecida108.

Além disso, solicitou à ODEBRECHT, no segundo semestre de 2014, vantagem

indevida  no  importe  de  R$ 1.300.000,00  (um  milhão  de  trezentos  mil  reais),  o  que  foi

efetivamente  pago e registrado no sistema de contabilidade  paralela  da empresa  (planilha

“Drousys”), em duas parcelas, para o codinome do senador, “Cerrado”. Os pagamentos estão

demonstrados  em  planilhas109 do  sistema  “Drousys”  de  contabilidade  paralela  da

ODEBRECHT,  com  datas  e  codinome,  além  de  registros  de  ligações  telefônicas  com  o

senador.110

Além desses repasses acima citados, que guardam relação direta com os contratos

firmados  pelas  empreiteiras  com  a  PETROBRAS,  com  participação  da  Diretoria  de

107 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.  Fato denunciado. Atenção deve ser dada, em particular,  à planilha de RAFAEL ÂN-
GULO apontando os pagamentos em questão a “Otavio”, pessoa de JOSÉ OTÁVIO GERMANO.

108 DOC 5.10 – Processos STF, Inq 4074.
109 DOC 5.15 – Processos STF, Inq 4407.

DOCS 3.16, 3.17 e 3.20 – Termos de colaboração. Os dados nominados “Anexo 25-A” de JOSÉ DE CARVA-
LHO FILHO, “Anexo 22-A” de CLÁUDIO MELO FILHO e “Anexo 17.A” de BENEDICTO JÚNIOR.

110 DOC 5.15 – Processos STF, Inq 4407.
DOCS 3.16, 3.17 e 3.20 – Termos de colaboração. JOSÉ DE CARVALHO FILHO, TC 25; CLÁUDIO MELO
FILHO, TC 21; e BENEDICTO JÚNIOR, TC 17. Os dados nominados “Anexo 25-A” de JOSÉ DE CARVA-
LHO FILHO, “Anexo 22-A” de CLÁUDIO MELO FILHO e “Anexo 17.A” de BENEDICTO JÚNIOR tra-
zem planilha do sistema “Drousys” de contabilidade paralela da ODEBRECHT, apontando os pagamentos a
CIRO NOGUEIRA, com datas e codinome, além de registros de ligações telefônicas com o senador. 
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Abastecimento,  houve  pagamento  de  propina  também  relativo  a  outros  contratos  da

PETROBRAS e também à Comissão  Parlamentar  Mista  de Inquérito  de 2010 referente à

sociedade de economia mista. Eis o que se passa a abordar.

No ano de 2005 foi assinado um contrato de  joint venture entre BRASKEM e

PETROBRAS  para  implantação  da  unidade  petroquímica  de  Paulínia,  tema  de  extrema

relevância para consolidação do papel da BRASKEM no mercado petroquímico. No escopo

de garantir velocidade na aprovação do contrato, além de condições favoráveis à BRASKEM,

foram  acertados  pagamentos  de  propina  ao  grupo  de  José  Janene  no  montante  de

US$ 4.300.000,00  (quatro  milhões  e  trezentos  mil  dólares),  intermediado  pelo  operador

Alberto Youssef111.

Por volta de 2006, a PETROBRAS sinalizou que deveria haver um rearranjo no

setor petroquímico do país. A UNIPAR, conglomerado empresarial voltado para essa área,

procurou  se  aproximar  da  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  politicamente

“loteada” ao PP, como já descrito, para assegurar a preservação de seus interesses.

Na época, o setor petroquímico efetivamente acabou passando por significativa

reformulação, com a compra da empresa SUZANO pela PETROBRAS e a posterior aquisição

de ativos da própria UNIPAR pela sociedade de economia mista federal, formando a empresa

QUATTOR. Com o objetivo de se manter no mercado, a UNIPAR atendeu solicitação de

vantagens indevidas, que se destinavam a favorecer os interesses da empresa em todo esse

processo, e pagou aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de propina

para Mário Negromonte, que esteve à frente da aproximação com os dirigentes da empresa e

111 DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10 e anexo 10.1.E. Constam de planilha acostada
pelo colaborador Alexandrino Alencar, em seu termo de delação premiada, indicações de pagamentos realizados
ao PARTIDO PROGRESSISTA em razão da obra de Paulínia. Na tabela, o termo “Safira” refere-se à obra e o
termo “Programa PP” a “Polipropileno”, tendo o colaborador afirmado que o repasse foi enviado para o opera -
dor Alberto Youssef (19m15 do vídeo anexo).
DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 7 e comprovantes de transferência internacional
(swifts), demonstrando pagamentos da BRASKEM, intermediados por Rafael Ângulo e Alberto Youssef.
DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. As declarações de RAFAEL ÂNGULO LOPEZ são corroboradas por
seus registros de voos entre 2007 e 2008. Informação Policial n. 74/2015, fls. 465/476 do Inquérito 3992/DF.
Parte do relacionamento da BRASKEM com a PETROBRAS, no tocante ao contrato de Nafta, foi investigado
no bojo da Ação Penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com sentença já pro -
latada. A nova documentação advinda das delações de executivos da ODEBRECHT foi encaminhada àquele ju -
ízo. Por sua relação com a organização criminosa, também foi solicitada a juntada dos termos de colaboração
pertinentes ao Inquérito n. 3989/DF – DOCS 5.2, 3.2 (Alexandrino Alencar, TCS 8 e 10 e dados de corro-
boração), 3.11 (CARLOS FADIGAS, TC 3 e dados de corroboração), 3.13 (MARCELO ODEBRECHT,
TC 42 e dados de corroboração) e 3.25 (PEDRO NOVIS, TC 2 e dados de corroboração).
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capitaneou a cobrança da propina, entre 2007 e 2008112. O fato foi investigado no Inquérito n.

3992/DF, no qual já houve oferecimento de denúncia113.

Noutro  fato,  ocorrido  em  2009,  antes  mesmo  de  integrar  a  liderança  da

organização  criminosa,  Eduardo  da  Fonte auxiliou  o  Senador  SÉRGIO  GUERRA  (já

falecido), do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), a solicitar e

receber (com intermediação de Paulo Roberto Costa) da QUEIROZ GALVÃO e da GALVÃO

ENGENHARIA,  empresas  participantes  do  cartel  contra  a  PETROBRAS,  propina  de

R$ 10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais)  para  tornar  sem  efeitos  práticos  a  Comissão

Parlamentar  de  Inquérito  –  CPI  instaurada  na  época  para  apurar  irregularidades  na

PETROBRAS. Esse fato é objeto do Inquérito n. 3998/DF, em trâmite no Supremo Tribunal

Federal, tendo havido oferecimento de denúncia contra o parlamentar do PP114.

Em 2009, a BRASKEM, integrante do grupo empresarial ODEBRECHT, firmou

com a PETROBRAS um contrato para fornecimento de nafta, em condições bem favoráveis à

empresa privada. A contratação nesses termos decorreu do pagamento de propina, dentro do

esquema da organização criminosa relacionada ao PP na Diretoria de Abastecimento115.  A

112 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 30.
DOC 5.13 – Processos STF, AC 3871. Caso Simba n. 1400, Caderno Bancário n. 10, Relatório Tipo 04 (mídia de
fls. 1128 da Ação Cautelar n. 3.871/DF).
DOC 5.12 – Processos STF, AC 3891. Vide, principalmente, Auto de Apresentação e Apreensão, item 26, da
Equipe BA-21; Auto de Apresentação e Apreensão, item 1, da Equipe BA-21 e Relatório de Análise de Material
Apreendido n. 014/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 7, da Equipe BA-21 e Relatório de Análise
de Material Apreendido n. 011/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 27, da Equipe BA-19 e Relatório
de Análise de Material Apreendido n. 012/2015; Auto de Apresentação e Apreensão, item 4, da Equipe BA-22 e
Relatório de Análise de Material Apreendido n. 015/2015.
DOC 5.17 – Processos STF, Inq 4005. Em abril e maio de 2009, a UNIPAR – UNIÃO DE INDÚSTRIAS PE-
TROQUÍMICAS S/A efetuou repasses de valores significativos, de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
para duas das empresas de fachada de Alberto Youssef, a RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. e a MO
CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA., com base em contratos e notas fiscais
fictícias, os quais foram apreendidos, conforme Relatório de Análise de Documentos n. 61. Embora, pela época
das operações, os fatos não se relacionem, aparentemente, aos repasses de vantagens indevidas tratados no caso,
a situação indica que o grupo empresarial UNIPAR efetivamente pagava propina no esquema de corrupção rela-
cionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.

113 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Cópia da denúncia e das provas.
DOC 3.13 – Termos de colaboração. MARCELO ODEBRECHT, TC 42. Vide termo de colaboração n. 42 de
MARCELO ODEBRECHT, o seu anexo 19 (“temas relacionados à BRASKEM) e dado de corroboração nomi-
nado “Anexo 42.A” (e-mail solicitando pagamento de valores no exterior).
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 9. Vide o dado nominado “Anexo 9.A” (notas so-
bre PETROBRAS/BRASKEM).
DOC 3.23 – Termos de colaboração. FRANK GEYER ABUBAKIR, TC 1.

114 DOC 5.7 – Processos STF, Inq 3998. Cópia da denúncia e das provas.
115 DOCS 4.6, 4.7, 8 e 9. A ODEBRECHT pagava propina não apenas em razão do contrato de aquisição de nafta,

por meio da BRASKEM, mas também em função de diversos contratos de obras e serviços executados pela em-
preiteira, nas áreas da Diretoria de Abastecimento e da Diretoria de Serviços da PETROBRAS (vide Laudo n.
2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR e análise TCU-TC 005.081/2015-7). O esquema mais amplo de pagamento de
vantagens  indevidas  pela  empresa  é  tratado  nas  ações  penais  objeto  dos  Processos  n.  5036528-
23.2015.404.7000/PR e n. 5051379-67.2015.4.04.7000/PR, ambos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba.
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situação restou verificada por meio de Comissão Interna de Apuração – CIA, que apresentou o

respectivo relatório, estimando prejuízo à sociedade de economia mista federal116.

Para  obter  tal  vantagem,  a  BRASKEM,  por  intermédio  do  grupo  empresarial

ODEBRECHT,  efetuou  o  pagamento  de  propina,  dentre  outros,  ao  então  Diretor  de

Abastecimento Paulo Roberto Costa e a integrantes do PP, especialmente João Pizzolatti117.

Realizadas  transferências  bancárias  internacionais,  Alberto  Youssef  disponibilizou  as

correspondentes quantias, em reais, no Brasil, a Jose Janene, enquanto era vivo, e, depois, a

João Pizzolatti. Dessa forma, entre 2009 e 2011, pelo menos US$ 19.757.300,00 (dezenove

milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e trezentos dólares) foram repassados a título de

propina118 119.

Há, ainda, elementos probatórios que indicam que em relação aos contratos da

RNEST (Refinaria do Nordeste Abreu e Lima) e do COMPERJ (Complexo Petroquímico do

116 DOC 5.4 – Processos STF, Inq 3992. Relatórios da CIA.
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10. Contratos da ODEBRECHT/BRASKEM
com a PETROBRAS (Anexo 10.2.A).

117 DOC 3.1 – Termos de colaboração. Alberto Youssef, TC 16.
DOC 5.19 – Processos STF, Inq 4394. Recém-instaurado. Investiga o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais) da ODEBRECHT, via BRASKEM, para o Deputado Federal Mário Silvio Mendes Negromonte Jú-
nior, a pretexto de doação de campanha eleitoral em 2014. No documento apresentado pelo colaborador José de
Carvalho Filho (anexo 17-B) consta que R$ 30.000,00 foram pagos diretamente pela BRASKEM e R$ 80.000,00
foram pagos por meio do Diretório Nacional do Partido. Tais informações foram confirmadas nos registros do
TSE – DOCS 3.16 e 3.19.

118 DOC 3.5 – Termos de colaboração. RAFAEL ÂNGULO, TC 7 e comprovantes de transferência internacio-
nal (swifts), demonstrando pagamentos da BRASKEM, intermediados por Rafael Ângulo e Alberto Youssef. 
DOC 3.2 – Termos de colaboração. Alexandrino Alencar, TC 10. Foi possível chegar a esse valor com o ca-
minhar das investigações, principalmente a partir de documentos trazidos pelo colaborador ligado à ODE-
BRECHT, Alexandrino Alencar. No anexo chamado “10.2.C”, acostado pelo colaborador no seu termo de n.
10, existe planilha de pagamento de propina a “PP/Paulo Roberto Costa”, em relação ao “propósito contrato
de nafta”, somando os quase US$ 20 milhões. 
DOC 3.11 – Termos de colaboração. CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO, TC 3. CARLOS
JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO e Alexandrino Alencar, colaboradores nas delações da ODEBRECHT,
confirmaram o modo de operação no esquema. Os próprios MARCELO ODEBRECHT e Alexandrino Alen-
car informaram a CARLOS FADIGAS, quando da assunção no cargo de presidente da BRASKEM, da exis-
tência de promessas  já  realizadas  de  pagamentos de  propinas  à  organização  criminosa,  especialmente a
integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA. A ordem do presidente da ODEBRECHT era de que CARLOS
FADIGAS deveria tranquilizar Paulo Roberto Costa no sentido de que os pagamentos de vantagens indevi-
das continuariam a ser feitos. Para tanto, CARLOS FADIGAS convidou Paulo Roberto Costa a uma reunião
informal, na qual tratariam do assunto. Vide Termo de Declarações n. 3 de CARLOS FADIGAS. Vide cópia
do convite de CARLOS FADIGAS a Paulo Roberto Costa no anexo 3.1. Durante a reunião, CARLOS FADI-
GAS afirmou a Paulo Roberto Costa que “compromissos  ‘de toda natureza’ que haviam sido assumidos
iriam ser honrados”. Vide também documento de transferência bancária, apontado por CARLOS FADIGAS
como repasse de propina a Paulo Roberto Costa/PARTIDO PROGRESSISTA, no anexo 3.2 de seu Termo
de Declarações n. 3. Um dos créditos foi à RFY IMPORT AND EXPORT LIMITED, empresa apontada por
Alberto Youssef, no seu Termo de Colaboração n. 16, como parte do mecanismo de lavagem de dinheiro no
esquema criminoso do PP.

119 DOCS 5.1, 5.4, 5.8 e 5.9 – Processos STF. Fatos denunciados no bojo dos Inquéritos 3980/DF, 3992/DF,
3999/DF e 4000/DF.
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Rio  de  Janeiro)120,  Paulo  Roberto  Costa  recebeu  do  grupo  ODEBRECHT,  em  contas

offshores121, pelo menos, US$ 6.235.105,70 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento

e cinco dólares e setenta centavos), entre os anos de 2007 e 2013. 

2.4 Conclusão quanto à presença de justa causa

Vê-se, dessa forma, que a denúncia ofertada traz provas suficientes de que, no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, durante os anos de 2004 e 2015, existiu

um esquema criminoso, estável, profissionalizado, com estrutura definida e com repartição de

tarefas,  que envolvia a prática de crimes em série e indeterminados de  fraude à licitação,

evasão de divisas, lavagem de dinheiro e de corrupção de agentes públicos e políticos, todos

com penas máximas superiores a quatro anos.

No  caso,  ficou  explicitamente  demonstrado,  também,  que  os  denunciados,  na

qualidade de membros do Partido Progressista (PP), promoveram, constituíram e integraram,

com diferentes graus de envolvimento e de responsabilidade na atividade criminosa, dolosa e

pessoalmente, essa organização criminosa, inclusive valendo-se de suas funções, objetivando

o recebimento de vantagem econômica e política de todos os envolvidos.

Fica comprovada,  assim,  de forma bastante  para o recebimento  da denúncia a

materialidade e a autoria do crime do art. 2º, § 4º, inciso II, III e V, da Lei n. 12.850/2013.

Diversamente do quanto pretendem fazer crer os denunciados, a acusação não se

funda unicamente em declarações de colaboradores (devidamente homologados pelo STF). No

caso, houve todo um trabalho de investigação que acabou por reunir diversos elementos de

corroboração, tais  como registros de entrada em locais,  análise  do Tribunal  de Contas  da

União (cf. p. 41), contratos e notas fiscais fictícios, depósitos em contas no exterior em nome

de offshore, doação eleitoral oficial, depoimentos de testemunhas, dados fiscais e bancários,

monitoramento telemático,  e-mails,  planilhas,  registros de entrada no escritório de Alberto

Youssef e de visita na Petrobras, todos harmônicos entre si e que demonstraram muito mais

do que a mera  plausibilidade  da imputação.  A colaboração premiada foi apenas o ponto de

120 DOC  8  – Laudo  PF.  Contratos  n.  4600421076,  4600421274,  4600307273,  4600307284,  4600242271,
4600290601, 4600273091, 4600350229, 4600350916, 4600338709 e 4600322766. O sobrepreço nesses contratos
pode ter atingido o montante de R$ 397.465.629,00, considerada apenas a participação da ODEBRECHT nos
consórcios (ver laudo n. 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR e anexos). Todos esses contratos se relacionam com
a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
DOC 10 – Contratos PETROBRAS.

121 DOC 8 – Laudo PF. 
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partida,  e  não  o  ponto  de  chegada  da  pretensão  punitiva  deduzida  em  juízo,  como

minuciosamente exposto na denúncia.

Ainda que as imputações tivessem lastro apenas nas declarações de colaborador, o

Plenário do Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que “o

conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz,

tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, §16,

da  Lei  nº  12.850/2013.  São  suficientes,  todavia,  como indício  de  autoria  para  fins  de

recebimento da denúncia” (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de

12.05.2016). 

Portanto, mesmo que a pretensão punitiva contra o denunciado estivesse lastreada,

apenas, em declarações de colaboradores, o que, frise-se, não é o caso, tal circunstância não

impediria o recebimento da exordial, cabendo ao Ministério Público demonstrar, ao longo da

instrução, a procedência da acusação. 

Existe,  pois,  justa causa para a ação penal, a viabilizar o recebimento da peça

acusatória  e  a  realização  da  instrução  processual.  Diante  de  casos  similares,  o  Supremo

Tribunal Federal já se pronunciou:

AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações específicas
baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. Possibilidade de plena
defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância do disposto no art. 41 do CPP.
Recebimento, exceto em relação ao crime previsto no art. 288 do CP, quanto a um dos
denunciados. Votos vencidos. Deve ser recebida a denúncia que, baseada em elementos
de  prova,  contém  exposição  clara  e  objetiva  dos  fatos  delituosos  e  que,  como  tal,
possibilita plena e ampla defesa aos acusados. (STF, Pleno, Inq 2424/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso, j. 26.11.2008, m.v., DJE de 25.03.2010)

Em verdade, grande parte das questões suscitadas pelos acusados dizem respeito

ao mérito da causa, devendo ser resolvidas ao final da instrução processual. Sobre o assunto, o

Supremo Tribunal Federal afirma:

A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo
e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de
prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição
imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça
acusatória (STF, Pleno, Inq 3108/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.12.2011, v.u., DJE de
21.03.2012).
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Dessa  forma,  não  se  visualiza  procedência  ou  mesmo  plausibilidade  nos

argumentos de defesa. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade da acusação.

3. Alegação de atipicidade das condutas

As defesas dos denunciados  Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro, Arthur César

Pereira de Lira,  Benedito de Lira,  Ciro Nogueira Lima Filho, Eduardo Henrique da

Fonte  de  Albuquerque  Silva, João  Alberto  Pizzolatti  Junior, Mário  Silvio  Mendes

Negromonte, Nelson Meurer e Pedro Henry Neto, alegam, em uníssono, a atipicidade das

condutas  que  lhes  foram imputadas,  haja  vista  que  as  práticas  ilícitas  narradas  na  inicial

teriam,  supostamente,  sido  praticadas  em  época  anterior  à  entrada  em  vigor  da  Lei  nº

12.850/2013, de forma que seria inviável o recebimento da peça acusatória.

Nada mais equivocado.

Após a análise pormenorizada da argumentação exposta e das provas citadas no

decorrer da peça acusatória, nota-se que a tese levantada não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque os denunciados se defendem das condutas ilícitas que

lhes foram imputadas pela inicial e não da capitulação jurídica dada aos crimes descritos. 

Em segundo lugar,  porque há convergência de diversos termos de declarações,

provas documentais e fatos incontroversos que apontam para a continuidade das atividades

ilícitas  pelos  membros  da  ORCRIM até,  pelo  menos,  o  ano  de  2014  -  inclusive  após  a

deflagração da Operação Lava Jato, com evidências de pagamento de propina até o ano de

2015 - de forma que a aplicação da Lei nº 12.850/2013 é medida que se impõe.

No Termo de Declarações do colaborador Alberto Youssef, prestado nos autos do

Inquérito  n° 3989, há afirmação expressa de que a organização criminosa composta pelos

denunciados, inclusive o grupo de  Mário Negromonte, Nelson Meurer e João Pizzolatti,

teria continuado a receber propina do esquema criminoso montado junto à Petrobras - mesmo

após  seu  rebaixamento  dentro  do  Partido  Progressista122,  já  que  não  houve  seu  total

122 “Em  monitoramento  telemático  realizado  entre  14/9/2013  e  17/3/2014,  no  qual  foram  interceptadas
mensagens de texto entre Alberto Youssef e um interlocutor identificado como "LA" (provavelmente João
Luiz Argolo Santos"), foi registrado um diálogo em que se explicitou a relação de Alberto Youssef com José
Carlos Consenza — os dois se reuniram em 18/9/2013 — e a continuação do esquema na PETROBRAS —
Alberto Youssef escreveu "temos vários assuntos la", referindo-se à empresa.” Trecho da denúncia que cita
informação  constante  do  Relatório  de  Monitoramento  Telemático  n°  09-2014-Operação  Lava  Jato  –
BIDONE,  constante  no  Inquérito  3883,  o  qual  foi  apensado  ao  Inquérito  4112  –  em  que  já  houve
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desligamento da ORCRIM. A manutenção dos repasses, ainda que em valores inferiores, se

deu como forma de apaziguarem os ânimos dentro da agremiação.

Quando José Carlos Consenza assumiu o cargo de Diretor de Abastecimento da

Petrobras,  em  abril  de  2012,  deu  continuidade  ao  sistema  de  cobrança  e  pagamento  de

propina123,  tanto  que  o  Partido  Progressista  continuou  apoiando  o  Governo  Federal  e

permaneceu ocupando cargos de primeiro escalão no Poder Executivo,  como é o caso do

Ministério das Cidades.

Entre  os  anos  de  2013  e  2014,  durante  as  negociações  pelo  apoio  do  PP  à

candidatura  de  Dilma  Housseff,  ficou  acertado  que  o  partido  receberia  cerca  de  R$

7.000.000,00 (sete milhões de reais) oriundos do esquema criminoso, que foram repassados

pela  JBS.  Segundo  os  acordos  de  colaboração de  Joesley Batista  e  Ricardo  Saud,  foram

destinados, ao todo, cerca de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) ao Partido

Progressista entre os anos de 2013 e 2014.

Somem-se  a  tais  fatos  os  dados  coletados  do  Sistema  Drousys,  utilizado  pela

empreiteira  Odebrecht  para  efetuar  a  contabilidade  paralela  dos  valores  ilicitamente

destinados pela empresa, que apontam, pelo menos, dois registros de pagamento de propina

destinados ao Partido Progressista, solicitados por Ciro Nogueira, já no segundo semestre de

2014.124

A perpetuação da organização criminosa e a manutenção do esquema de propinas

fica  ainda  mais  evidente  quando  se  constata  a  aproximação  da  cúpula  do  Partido

Progressista125 com  as  empresas  financiadoras  do  esquema  criminoso,  principalmente  no

período que coincide com as negociações relativas ao apoio à candidatura de Dilma Rousseff.

Além dos  vultosos  repasses  feitos  pela  JBS  citados  acima,  é  incontroverso  o

aumento de 600% (seiscentos por cento) nos valores das “doações oficiais” destinadas pela

ODEBRECHT ao PP, entre os anos de 2010 a 2014. Tal prática passou a ser amplamente

oferecimento e recebimento da denúncia.
123 “Em  monitoramento  telemático  realizado  entre  14/9/2013  e  17/3/2014,  no  qual  foram  interceptadas

mensagens de texto entre Alberto Youssef e um interlocutor identificado como "LA" (provavelmente João
Luiz Argolo Santos"), foi registrado um diálogo em que se explicitou a relação de Alberto Youssef com José
Carlos Consenza — os dois se reuniram em 18/9/2013 — e a continuação do esquema na PETROBRAS —
Alberto Youssef escreveu "temos vários assuntos la", referindo-se à empresa.” Trecho da denúncia que cita
informação  constante  do  Relatório  de  Monitoramento  Telemático  n°  09-2014-Operação  Lava  Jato  –
BIDONE,  constante no  Inquérito  3883,  o  qual  foi  apensado  ao  Inquérito  4112  –  em  que  já  houve
oferecimento de denúncia.

124 Conforme citado nas notas de rodapé n° 98, 99 e 100 da denúncia.
125 Já sob o comando de Ciro Nogueira.
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utilizada pelas diversas empresas componentes do esquema criminoso como forma de “lavar”

os  recursos  pagos a  título  de propina,  dando ares  de  legalidade  aos  valores  repassados à

ORCRIM.

Outro fato notório, público e incontroverso, que deixa evidente a continuidade da

organização criminosa após a vigência da Lei n° 12.850/2013, diz respeito à manipulação e

articulação dos denunciados na tomada de decisões relativas ao apoio do PP à candidatura de

Dilma Rousseff em 2014.

Após  a  saída  de  Aguinaldo  Ribeiro do  Ministério  das  Cidades  em 2014,  as

relações entre o PT e o PP começaram a ficar estremecidas, de forma que muitos diretórios do

Partido  Progressista  não  concordavam  com o  apoio  à  candidatura  de  Dilma  à  reeleição,

principalmente os do Rio de Janeiro (que defendia a candidatura de Jair  Bolsonaro) e de

Minas Gerais (que pretendia apoiar Aécio Neves).

Nesse cenário, após conturbada e infrutífera Convenção Nacional (realizada em

24/06/2014), em que não houve consenso entre os dirigentes que discursavam, o presidente do

PP - Ciro Nogueira - aprovou polêmica resolução em que retirava da Convenção Nacional do

Partido e repassava à Executiva Nacional a palavra final sobre o apoio nas eleições.

Já no outro dia (25/06/2014), os membros da Executiva Nacional do PP, composta

por  Ciro Nogueira, Mário Negromonte, Benedito Lira, João Pizzolatti,  Luiz Fernando

Farias e Pedro Henry Neto, aprovaram rapidamente o apoio do partido à candidatura petista.

Ora, é evidente que a manobra realizada por Ciro Nogueira tinha como objetivo

principal fazer com que a decisão de apoio à reeleição de Dilma ficasse, exclusivamente, a

cargo  dos  membros  da  organização  criminosa  que  compunham a  Executiva  Nacional  do

partido, pois era interesse de todos a continuidade do esquema criminoso já em operação.

Como bem observado na denúncia (fl. 4337), não se pode olvidar que tal “decisão

é  contemporânea  ao  relato  trazido  por  executivos  da  ODEBRECHT  sobre  o  acerto  do

pagamento de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) em contrapartida ao apoio

dado por outros partidos à Chapa de Dilma”126.

Como  se  vê,  as  condutas  ilícitas  praticadas  pelos  denunciados  se  estenderam

muito além da entrada em vigor da Lei n° 12.850/2013, de forma que a imputação pelo crime

de pertinência a organização criminosa é totalmente cabível ao caso.

126 Nota de rodapé n° 103 da Denúncia que faz referência ao DOC 5.14 — Processos STF, Inq 4432.
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Além disso, forçoso perceber que as impugnações feitas pelos acusados quanto à

interpretação dos fatos descritos na denúncia dizem respeito ao mérito da causa, devendo ser

analisadas mais apropriadamente ao final da instrução processual. Para fins de recebimento da

denúncia, basta a observância aos elementos essenciais do art. 41, CPP, os quais estão todos

presentes, a autorizar a deflagração da ação penal.

Calha  referir  importante  precedente  desse  E.  STF  que  bem  esquadrinha  os

requisitos necessários para ser ter como apta uma demanda criminal:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL
DO  HABEAS  CORPUS.  DENÚNCIA  QUE  DESCREVE  SUFICIENTEMENTE  OS
FATOS ILÍCITOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE
DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E
TELEFÔNICO  DO  PACIENTE.  MATÉRIA  QUE  EXIGE  O  REVOLVIMENTO
FACTUAL-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  ORDEM  DENEGADA.  1.  (omissis)  2.
Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqualidez por
qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam tal exame: os arts.
41 e 395 do Código de Processo Penal. O art. 41 indica um necessário conteúdo positivo
para a denuncia, pois ela, denuncia, deve conter a exposição do fato criminoso, ou em
tese criminoso, com todas as suas circunstancias, de par com a qualificação do acusado,
ou, de todo modo, conter esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado.
Isso para  que o contraditório se estabeleça nos devidos termos.  Já  o artigo 395,  este
impõe  a  peca  de  acusação  um conteúdo  negativo.  Se  no  primeiro  (art.  41)  há  uma
obrigação  de  fazer  por  parte  do  Ministério  Publico,  no  segundo  (art.  395)  ha  uma
obrigação  de  não  fazer;  ou  seja,  a  denuncia  não  pode  incorrer  nas  impropriedades
indicadas no mencionado art. 395 do CPP. 3. No caso, ausente qualquer pressuposto para
o  encerramento  prematuro  da  ação  penal  a  que  responde  o  paciente,  pois  a  inicial
acusatória descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denuncia foi
oferecida de modo a permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um
descuidado  ou  de  um arbitrário  exercício  do  poder-dever  de  promover  a  ação  penal
pública. E o fato é que ela, peca inicial acusatória, descreve, com base nos elementos
delitivos ate  então conhecidos,  um acordo de vontades  entre o paciente  e o primeiro
denunciado para a perpetração da conduta criminosa. 4. (omissis) 5. Ordem indeferida.
(Habeas corpus nº 98.134, 2ª Turma, unânime, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em
30.11.2010, publicado no DJ em 04.03.2011).

Afastadas, portanto, as alegações de atipicidade das condutas descritas.

4. Violação da coisa julgada material alegada por Pedro Henry Neto

A defesa de  Pedro Henry afirma que a denúncia viola a coisa julgada material

haja vista o fato de que o acusado teria sido absolvido pelo Supremo Tribunal Federal da

acusação de formação de quadrilha nos autos da Ação Penal 470.
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Alega que “os argumentos acusatórios se repetem na presente denúncia, eis que,

na ótica do Ministério Público Federal, o Denunciado Pedro Henry Neto foi líder do Partido

Progressista na Câmara Federal, razão pela qual — ao lado de José Janene — supostamente

teriam o "comando" da agremiação, que teria se coligado ao Partido dos Trabalhadores em

busca de vantagens indevidas em troca de apoio político à base do então Presidente Lula,

desconsiderando  o  verdadeiro  papel  do  líder  na  Câmara  Federal,  atribuindo-lhe  funções

partidárias que não estavam sob sua responsabilidade, o que já havia motivado sua absolvição

pela Suprema Corte.”

Tal tese defensiva não merece cabimento.

Na verdade, o referido argumento apenas demonstra que o acusado Pedro Henry

há muito se utiliza de sua influência política e do mandato parlamentar para se envolver com

as mais diversas práticas criminosas, na busca incessante pelo enriquecimento ilícito.

De plano,  é  forçoso ressaltar  que a ação penal  470 trata  dos  fatos  criminosos

relativos  ao  chamado  “mensalão”,  não  guardando  qualquer  relação  com  os  delitos

investigados  no  presente  inquérito,  que  se  refere  aos  crimes  praticados  por  organização

criminosa em detrimento da Petrobras.

Na verdade,  as  apurações  empreendidas  no  âmbito  da  denominada  “Operação

Lava Jato” permitem concluir que os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, verificados

no centro da Administração Pública Federal, não estiveram restritos ao que se identificou no

“Mensalão”.  De  fato,  os  desvios  de  dinheiro  público  para  comprar  apoio  parlamentar,

financiar  campanhas  e  enriquecer  ilicitamente  agentes  públicos  e  políticos  não  estiveram

restritos a um núcleo de empresas de publicidade e de bancos apontados na Ação Penal n. 470.

Na  verdade,  avançaram  sobre  diversos  outros  segmentos  públicos  e  privados  no  Brasil,

inclusive  a  PETROBRAS,  a  ELETROBRAS,  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  o

MINISTÉRIO DA SAÚDE e o MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.

Importante perceber, portanto, que a denúncia oferecida nos presentes autos trata

da  organização  criminosa  atuante  no  âmbito  da  PETROBRAS,  particularmente  na  sua

Diretoria de Abastecimento, o que ocorreu a partir de meados de 2004. No caso Mensalão,

José Janene, Pedro Corrêa e Pedro Henry lideraram esquema diferente, atuante entre 2003 e

2004, utilizando-se das empresas Bônus Banval e Natimar para lavagem de dinheiro, e sem

vinculação à PETROBRAS. 
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Logo, tendo em vista que os fatos criminosos são distintos, que envolvem pessoas

e empresas diferentes,  não há que se falar em existência  de coisa julgada material  apta a

eximir  o  denunciado  Pedro  Henry de  responder  pleos  atos  criminosos  praticados  em

detrimento da Petrobras.

5. Desmembramento do feito por ausência de foro especial - Alegação de Pedro Henry

Neto.

O acusado Pedro Henry Neto busca o desmembramento do feito sob a alegação

de violação ao princípio do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, vez que não é detentor

de foro especial por prerrogativa de função, já que não exerce qualquer cargo público.

O pleito não pode ser atendido.

A apuração das condutas dos agentes não detentores de prerrogativa de foro que

estejam imbricadas com aqueles que a possuem é medida necessária a evitar a prolação de

decisões contraditórias.  Isso porque as suas atividades estão de tal  forma relacionadas aos

fatos praticados pelos detentores de foro especial que, caso exista desmembramento, poderá

gerar  prejuízo  relevante  à  compreensão  da  extensão  material  e  subjetiva  no  processo  de

formação da opinio delicti e, assim, à prestação jurisdicional.

Como  se  depreende  da  narrativa  constante  da  denúncia,  as  condutas  ilícitas

imputadas a Pedro Henry - ex-deputado federal, ex-presidente do Partido Progressista e ex-

membro  da  Executiva  Nacional  do  PP  -  está  umbilicalmente  ligada  aos  fatos  criminosos

atribuídas aos outros componentes da organização criminosa, inclusive aquelas perpetradas na

vigência da Lei n° 12.850/2013, de forma a autoria e a conduta de todos merece ser analisada

de forma conjunta.

Desta forma, excepcionalmente, revela-se presente a necessidade de manutenção

do  processamento  conjunto  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal  para  que  se  possa

aquilatar a estabilidade e a unidade de condutas perpetradas pelos denunciados, de maneira

que não merece êxito o pleito do denunciado.

6. Prescrição – Francisco Dornelles

O  denunciado  Francisco  Dornelles alega,  em  sua  defesa,  a  ocorrência  de

prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal,  nos termos do artigo 115 do Código
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Penal,  haja  vista  ter  mais  de 70  (setenta)  anos  e  fazer  jus  à  redução à  metade  do prazo

prescricional.

A defesa do denunciado incorre em dois equívocos básicos: (i) primeiro, usa como

parâmetro para a alegação de prescrição o delito de associação criminosa, previsto no artigo

288 do CP,  e  que  conta  com pena máxima  de  3  (três)  anos  de  reclusão;  e  (ii)  segundo,

considera o ano de 2012 como termo final para cessação da atividade criminosa e início da

contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em prescrição em favor do denunciado

Francisco Dornelles  foi tido como incurso nas penas do delito de pertinência a

organização criminosa triplamente majorada, previsto no art. 2º, §4º, incisos II, III e IV da Lei

n°12.850/2013, que operou, pelo menos,  até a propositura da denúncia, que se deu em 1º

setembro de 2017.

Ao  contrário  do  que  alega  a  defesa,  a  pena  máxima  é  de  8  (oito)  anos,  que

aumentada de dois terços pelas causas de aumento previstas nos incisos II, III e IV,  perfaz

uma pena  máxima cominada  em abstrato  de  13  (treze)  anos  e  4  (quatro)  meses  de

reclusão, a qual, segundo o disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal, prescreve em 20

(vinte) anos. 

No ponto, ressalte-se que é pacífico na doutrina que as causas de aumento de pena,

por alterarem a pena base cominada, influenciam no cálculo da prescrição1.

Considerando que  Francisco Dornelles é  maior  de 70 (setenta)  anos,  o  prazo

prescricional reduz-se pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, de forma que a

prescrição, no caso do denunciado,  verifica-se em 10 (dez) anos contados da cessação da

atividade criminosa.

Portanto, sendo que o marco inicial da contagem do prazo prescricional teve início

na data da cessação do fato criminoso, que se verificou até, pelo menos, a data da propositura

da Denúncia (01/09/2017), a prescrição ocorrerá somente em 01/09/2027.

7.  Alegação de conexão com o Inquérito nº 3.994 sustentada por Benedito de Lira e

Arthur de Lira
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Não  há  falar  em  tramitação  conjunta  entre  o  presente  caso  e  o  Inquérito  nº

3.994/DF. A última investigação em referência tem objetivo específico: a apuração da prática

do crime de corrupção passiva qualificada (art. 317, § 1º, cc. com o art. 327, § 2º, ambos do

Código  Penal)  e  de  crimes  de  lavagem de  dinheiro  qualificada  (art.  1º,  §  4º,  da  Lei  nº

9.613/1998) pelo ex-Deputado Federal João Alberto Pizzolatti Júnior bem como contra os

atuais  Deputados  Federais Mário  Silvio  Mendes  Negromonte  Júnior,  Luiz  Fernando

Ramos Faria,  José Otávio Germano,  Roberto Pereira de Britto e Arthur César Pereira

de Lira. 

Nenhum óbice existe para o trâmite separado, conforme expressamente autorizado

pelo Supremo Tribunal Federal, devidamente amparado nos arts. 80 e 82 do CPP.

Além disso,  os  feitos  se  encontram em fases  distintas,  não  fazendo sentido  a

reunião entre eles, a não ser para gerar unicamente atrasos procedimentais.

8. Alegação de inexistência nos autos de elementos probatórios relacionados ao caso

Arthur de Lira sustenta tese de nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, em

virtude da inexistência, nos autos, de documentos referentes ao modo de obtenção dos dados

de acesso aos escritórios de Alberto Youssef. Requer, assim, seja determinada a juntada aos

autos  do disco rígido  do computador  no qual  está  armazenado o  Sistema de Controle  de

Acesso do edifício onde se localizam os escritórios.

As informações acerca dos registros de visitantes das empresas ligadas a Alberto

Youssef foram obtidas através de compartilhamento realizado pela Polícia Federal do Paraná

(Memorando nº 5135/2015 – IPL 1041/2013-4 SR/DPF/PR).127

De posse de cópia dos arquivos digitais, a autoridade policial pôde pesquisar os

registros de entrada aos escritórios de Alberto Youssef dos investigados no presente feito,

obtendo  os  resultados  fornecidos  na  Informação  Policial  nº  66/2015,  cujos  dados  foram

utilizados para embasar a denúncia.

A  Informação Policial  nº  66/2015  está acostada  aos  autos,  às  fls.  2.469/2486.

Além disso,  quando do oferecimento  da denúncia,  a  Procuradoria-Geral  da República  fez

acompanhar  a  peça  acusatória  de  um  HD  externo  no  qual  foram  armazenados  todos  os

127 Fl. 2488.
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elementos  de  convicção utilizados  para  formar  a  opinio  delicti,  dentre  eles  a  Informação

Policial nº 66/2015 (DOC 5.2), conforme atesta a certidão de fl. 4397 dos autos. Todos esses

documentos acham-se fisicamente compilados nos apensos nºs 38 a 42.

Portanto, tratando-se de prova emprestada produzida no âmbito de processo no

qual o denunciado não era investigado, mostra-se suficiente para o exercício da ampla defesa a

juntada do material resultante da análise dos arquivos do disco de origem que digam respeito

aos fatos descritos na denúncia, consubstanciados na  Informação Policial nº 66/2015,  sendo

dispensável o acesso aos dados brutos contidos na referida mídia digital.

Desse modo, a restrição de acesso aos dados originais do Sistema de Controle de

Acesso do edifício onde se localizam os escritórios de Alberto Youssef não reflete prejuízo à

Defesa,  sobretudo  porque  o  Ministério  Público  Federal não  teve  qualquer  contato  com

informações originas do sistema de entrada nos escritórios de Alberto Youssef, embasando a

denúncia ofertada nos resultados apresentados na Informação Policial nº 66/2015.

Além disso,  insta  salientar  que  a  defesa  do  denunciado  já  obteve  acesso  aos

elementos de prova ora requeridos.  De forma semelhante a dos presentes autos, a defesa de

Arthur de Lira sustentou, no bojo dos Inquéritos nº 3.980 e 3.994, a necessidade de juntada

aos autos dos elementos que serviram de base à elaboração de informação sobre os registros

de entrada nos escritórios  de Alberto Youssef.  O fato inclusive foi  motivo  de alguns dos

vários incidentes suscitados por Arthur de Lira no Inquérito nº 3.994/DF.

Com o propósito de atender a essa solicitação, a Procuradoria-Geral da República

fez  juntar  naqueles  autos:  (a)  Cópia  de  representação  e  da  decisão  contidas  no  processo

50314914920144047000/PR relativas a buscas e apreensões nos seguintes endereços: I. Rua

Doutor Renato Paes de Barros 778, Vila Nova Conceição,  São Paulo/SP;  II. Avenida São

Gabriel  149,  sala  809,  Itaim Bibi,  São Paulo-SP  (ambos  endereços  onde funcionavam os

escritórios  de  Youssef);  b)  Cópia  dos  autos  circunstanciados  das  buscas  e  arrecadações

procedidas  nos  endereços  indicados;  c)  Laudo  2322/2016-SETEC/SR/PF/PR  e  mídia

respectiva  (HD Toshiba,  modelo  SC3088-AO, patrimônio  MPF 00-100.396)  referentes  ao

processo de reprodução de imagens das mídias mencionadas nos autos circunstanciados.
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Todo esse material foi tido pelo Ministro Relator, Edson Fachin, como suficiente

para garantir o exercício da ampla defesa. Nesse sentido, vale trazer à baila trecho da decisão

proferida pelo Ministro, no Inquérito nº 3.994/DF:

4. No tocante às informações referentes aos registros de entrada em escritório de Alberto
Youssef,  constata-se  que  a  acusação  juntou  todos  os  documentos  que  serviram para
embasar  a  denúncia,  inclusive  o  Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  2322/2016-
STEC/SR/PF/PR  (fls.  2.095-2.099)  referente  à  verificação  do  conteúdo  existente  na
mídias  e  a respectivo espelhamento realizado com a manutenção da integralidade das
informações. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do aludido laudo pericial:

“IV – Exames

1. Verificação do conteúdo dos arquivos do disco de origem. Constatou-se a existência
de  dois  diretórios,  contendo  arquivos  de  imagens,  além de  um diretório  contendo
resultado de processamento do programa IPED, versão 3.3.3;

2.  Cópia  dos diretórios  com os arquivos de imagem em estação pericial,  usando o
aplicativo de linha de comando Robocopy do próprio Windows;

3. Verificação dos hashes MD5 dos arquivos copiados. Todos bateram, o que garante
que as cópias foram realizadas com sucesso e mantiveram-se integras.

[…]

As  cópias  passaram  por  processo  de  verificação  de  integridade  via  cálculos  e
comparações de resumos digitais MD5, resultando em exatamente os mesmos arquivos
de imagens gravados em novo disco destino” (grifei).

Destaca-se,  ainda,  que a  autoridade  policial,  em cumprimento  à  decisão  proferida  em
4.10.2016 (fls. 2.017-2.022), também juntou mídia com todas as informações contidas em
mídia apreendida referente aos aludidos registros de entrada (fls. 2.102-2.107 e apenso 7).

5. Nos termos do art. 4º, § 1°, da Lei 8.038/1990, “com a notificação, serão entregues
ao  acusado  cópia  da  denúncia  ou  da  queixa,  do  despacho  do  relator  e  dos
documentos  por  este  indicados”.  Desse  modo,  nesse  momento  processual  de
oferecimento da denúncia, o que os denunciados têm direito é ao acesso integral aos
autos  correspondentes,  com  todos  os  documentos  que  tenham  sido  efetivamente
utilizados para embasar a denúncia, o que, registre-se, está garantido, uma vez que a
acusação juntou os documentos necessários para o exercício da ampla defesa, tendo,
todos os denunciados já apresentado resposta à acusação.

Eventuais diligências, como a requerida pelo denunciado Arthur Cesar Pereira de Lira,
poderão ocorrer durante eventual instrução criminal, momento próprio para providências
dessa natureza, caso recebida a denúncia, a juízo do colegiado competente, no estado em
que se encontra.

Não há falar, assim, mais uma vez, em cerceamento de defesa.

De igual modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa levantada pelo

denunciado Benedito de Lira, por não terem sido disponibilizadas as gravações audiovisuais

dos depoimentos de Alberto Youssef no âmbito de colaboração premiada.

Conforme  já  explicitado  acima,  todos  os  dados  probatórios  que  lastrearam  a

denúncia  foram  juntados  aos  autos  quando  do  oferecimento  da  exordial,  podendo  ser
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livremente acessados pela defesa mediante pedido de extração de cópia do  HD externo  que

acompanhou a denúncia ou pela mera consulta aos apensos nºs 38 a 42.

A propósito do assunto,  vale lembrar que os termos do acordo de colaboração

premiada não são direcionados às pessoas que o investigado colaborador menciona em seus

depoimentos, não sendo autorizado o seu acesso ao  conteúdo amplo e irrestrito contido no

procedimento de colaboração premiada.

Às pessoas mencionadas pelo colaborador,  resta-lhes contraditar os termos dos

depoimentos que lhes são desfavoráveis na fase cabível da ação penal,  ou, de modo menos

amplo,  na  investigação  criminal  perante  o  juízo  natural  da  causa  em  que  tramita  o

procedimento  apuratório  acerca  dos  fatos  relatados.  Não  há  falar  em  acesso  de  terceiro

interessado a termos de declaração não incorporados à investigação ou ao processo, logo, por

óbvio, não é necessária a defesa em relação a eles.

III

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer a rejeição das preliminares

suscitadas  pelos denunciados e  o  integral  recebimento  da  denúncia,  com  a  citação  dos

acusados e o início da instrução processual penal, até final condenação.

Brasília, 12 de março de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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