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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais

e  com fulcro no art. 5º da Lei nº 8.038/90, vem apresentar

réplica

às  respostas  à  acusação  apresentadas pelos  denunciados  CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO,

EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA e MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA

PEREIRA, nos termos que seguem.
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I

Em  junho de 2018,  a Procuradora-Geral da República, no âmbito da chamada

“Operação Lava Jato”, ofereceu denúncia contra CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO (Senador da

República),  EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA (Deputado Federal) e

MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA (ex-Deputado Federal), imputando-lhes a prática

do crime de  obstrução de justiça (ou embaraçamento à investigação de infração penal que

envolva organização criminosa), tipificado no art. 2°, §1° da Lei n° 12.850/2013.

Segundo a denúncia,  entre  outubro de 2017  e março de 2018,  os denunciados

praticaram diversos  atos  de  embaraçamento  a  investigações de crimes  que  teriam  sido

praticados  por CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e EDUARDO HENRIQUE DA FONTE

ALBUQUERQUE SILVA no exercício  do  mandato  e  no  contexto  de organização criminosa

atuante de 2006 a 2015.

Narra a denúncia que CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e EDUARDO HENRIQUE DA

FONTE ALBUQUERQUE SILVA, por intermédio de emissário, o político MÁRCIO HENRIQUE

JUNQUEIRA PEREIRA, ameaçaram  a  testemunha  José  Expedito  Rodrigues  Almeida1,

deram-lhe dinheiro, pagaram despesas pessoais,  bem como prometeram cargos públicos e

uma  casa para que  este ex-assessor parlamentar desmentisse depoimentos  que prestou,  em

2016, à Polícia Federal nos inquéritos sobre a organização criminosa integrada por membros

do Partido Progressista  (atual  Progressistas2)  no Congresso Nacional,  que tramitam sob a

supervisão do Supremo Tribunal Federal (INQ. 4.074, 3.989 e 4.631).3

1 José Expedito é conhecido pelos denunciados também como “Rodrigo”,  conforme fl. 223 do apenso 1 da
AC n° 4.383.

2 A partir de 16 de agosto de 2017 passou a se denominar Progressistas.
3 Pela prática de crimes no contexto amplo da Operação Lava Jato, o Senador da República CIRO NOGUEIRA

e outros políticos do Partido Progressista foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal em 16/11/2016,
com base no INQ. 4.074, por solicitação e recebimento de vantagem indevida de R$ 2 milhões da UTC
Engenharia para favorecer esta empreiteira em obras públicas de responsabilidade do Ministério das Cidades
e do estado do Piauí.
Além desta denúncia, o PGR denunciou, em setembro de 2017, com base no INQ. 3.989, CIRO NOGUEIRA,
EDUARDO DA FONTE e outros dez parlamentares do Partido Progressista (atual Progressistas) no Supremo
Tribunal Federal por crime da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa) também no âmbito da “Operação
Lava Jato”.
Além dos dois inquéritos que resultaram em ações penais (4.074 e 3.989), Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte
são investigados em um terceiro inquérito, o de n° 4.6311, ainda sem denúncia, que, tal como o 4.074, é
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Devidamente  notificados,  os  denunciados  apresentaram  respostas  escritas  à

denúncia.

A defesa  de  MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA alega  que  ele  não

cometeu  crime  algum,  na  medida  em  que  o  contato  que  ele teve  com  José  Expedito

Rodrigues possuiu fins altruístas, a saber, auxiliar José Expedito financeira e afetivamente,

uma vez que, “durante os 14 anos de amizade, Márcio Junqueira auxiliava Expedito não

somente em relação à parte financeira, mas também prestando suporte afetivo e familiar”.4

O denunciado EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA, por sua

vez, requereu a rejeição da denúncia com apoio nas seguintes alegações5:

(i) inexistência de prevenção do Ministro Edson Fachin para a causa, pois os fatos

narrados na exordial acusatória não revelam conexão com crimes apurados nos Inquéritos nºs

4.074 e 3.989, supostamente embaraçados pelos denunciados;

(ii) atipicidade da conduta:

(ii.a)  porque, no  período  da  suposta  obstrução,  inexistia  investigação em

curso que apurasse infração penal envolvendo organização criminosa e o tipo penal atribuído

na denúncia não abrange condutas praticadas durante processo judicial;

(ii.b) por se tratar de situação configuradora de crime impossível, uma vez

que  José  Expedito  Rodrigues  Almeida “jamais  pretendeu  efetivamente  alterar  seus

depoimentos anteriores”;

(ii.c)  as  provas  colhidas  na  Ação  Cautelar  nº  4.376  são  resultantes  de

encenação de José Expedito, o que configura hipótese de flagrante preparado;

(iv) nulidade da interceptação telefônica das linhas pertencentes a José Expedito

Rodrigues Almeida,  MáRCIO JUNQUEIRA e Elias Manoel da Silva, porquanto havia outro

meio de prova disponível, qual seja, a ação controlada deferida nos autos da AC 4376;

também desdobramento do 3.9892.
4 Fls. 104/113. 
5 Fls. 185/220-v.
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(v) as diligências empreendidas pela autoridade policial na AC 4376 apresentam-

se  como  infiltração  de  agente,  e  não  de  observação  de  acompanhamento  de  atividades

desenvolvidas  por  suposta  organização  criminosa  (ação  controlada)  e,  por  terem  sido

executadas por um particular, contrariam as disposições da Lei n. 12.850/13, devendo ser

anuladas;

(vi) falta  de justa  causa para  deflagração da  ação penal,  porquanto as  provas

colhidas não demonstram sequer indícios de autoria e materialidade porque:

(vi.a) a relação entre o denunciado e José Expedito limitava-se a prestação

de  serviços  de  motorista,  inexistindo  qualquer  prova  válida  que  corrobore  ilação  de

proximidade ou intimidade entre o denunciado e a suposta testemunha que  indique conluio

para obstrução das investigações;

(vi.b) os depoimentos prestados por José Expedito não são elementos hábeis

a ensejar o início da ação penal, tendo em vista o “analfabetismo funcional” da testemunha,

que não foi acompanhada de advogado;

(vi.c) não há dados de corroboração das declarações prestadas na condição

de colaborador;

CIRO NOGUEIRA, em sua resposta escrita, sustentou6:

(i)  preliminarmente, a inconstitucionalidade do crime previsto no § 1º do art. 2°

da Lei n° 12.850/2013, devendo a denúncia ser rejeitada por esse fundamento, por atipicidade

da conduta, na forma do art. 397, III, do CPP c/c art. 6°, caput, da Lei 8.038/90.

(ii) a  inépcia da denúncia,  por  não descrever,  clara  e  individualizadamente,  a

conduta  delituosa,  nos  termos  exigidos  pelo  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,  com

destaque para:

(ii.a) a ausência de descrição do vínculo entre os denunciados;

6 Fls. 223/293.
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(ii.b)  o  fato  de que  não foi  apontada  circunstância  concreta  que  pudesse

sustentar  qualquer  ordem  no  sentido  de  “impedir”  ou  “embaraçar”  a  investigação  dos

inquéritos, muitos menos que esse tipo de orientação tenha partido de CIRO NOGUEIRA;

(iii) atipicidade da conduta, por não preenchimento de elementar do tipo penal;

(iv) falta de justa causa,  em virtude da ausência de base empírica a sustentar a

acusação, uma vez que que inexistem elementos indiciários que apontem para a participação

do acusado nos supostos ilícitos narrados na denúncia  ou que demonstrem a existência de

vínculo intersubjetivo entre os agentes);

(v) reconhecimento do exercício regular do direito.

No despacho de fl.  307, o  Ministro Relator  abriu vista  ao Ministério  Público

Federal, na forma do art. 5º da Lei 8.038/1990. 

Vejamos  separadamente  cada  uma  das  questões  suscitadas  nas  respostas  à

acusação.

II

II.1 Da prevenção do Ministro Edson Fachin para a relatoria do caso

A defesa  do  denunciado  EdUARDO HENRIQUE DA FONTE alega  violação  ao

princípio do juiz natural, em decorrência da distribuição direta ao Ministro Edson Fachin, sob

o fundamento de  ausência de  conexão com  os Inquéritos nº 4.074 e 3.989, supostamente

embaraçados pelos denunciados.

Sem razão a defesa.

Já  foi  exaustivamente  narrado  na  denúncia  e  nos  diversos  procedimentos

investigativos  que  lastrearam a  exordial  acusatória  (Ações  Cautelares  n.  4.383  [busca  e

apreensão],  n.  4.375  [interceptação  telefônica] e  n. 4.376  [ação  controlada]), que, entre
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agosto de 2017 e março de 2018, o Senador da República CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, o

Deputado  Federal EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA e  MÁRCIO

HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA praticaram  diversos  atos  de  embaraçamento  a

investigações envolvendo os parlamentares no âmbito da “Operação Lava Jato”.

 Em  breve  síntese, os  denunciados  ameaçaram  a  testemunha  José  Expedito

Rodrigues Almeida7, deram-lhe dinheiro, pagaram despesas pessoais e prometeram cargos

públicos e  uma  casa para que  este ex-secretário parlamentar desmentisse depoimentos  que

prestou em 2016 à Polícia Federal nos inquéritos sobre a organização criminosa integrada por

membros do Partido Progressista (atual Progressistas8) no Congresso Nacional, que tramitam

sob a supervisão desse Relator.

Como  sabido  nacionalmente,  a  “Operação  Lava  Jato”  revelou  um  grande

esquema  criminoso,  envolvendo  agentes  públicos,  empresários  e  operadores  financeiros,

voltado para a prática de delitos como corrupção e lavagem de ativos, relacionados, mas não

restritos, à sociedade de economia mista federal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. – PETROBRAS.

Tais  condutas  ilícitas  voltadas  ao  malferimento  do  patrimônio  público  foram

praticadas  por  integrantes  de  uma  única  organização  criminosa,  estruturada  de  forma

complexa em núcleos operacionais com atribuições específicas, conforme já explicitado em

diversas  manifestações  emanadas  da  PGR,  bem como  amplamente  reconhecido  por  essa

Suprema Corte.

Em  setembro  de  2017,  nos  autos  do Inquérito n° 3.989,  CIRO NOGUEIRA,

EDUARDO DA FONTE e  outros  dez parlamentares  do  Partido  Progressista  (atual

Progressistas)9 foram  denunciados, no Supremo  Tribunal  Federal,  por  crime  da  Lei  n°

12.850/2013  (organização criminosa) também  no âmbito da  denominada “Operação Lava

7 José Expedito é conhecido pelos denunciados também como “Rodrigo”,  conforme fl. 223 do apenso 1 da
AC n° 4.383.

8 A partir de 16 de agosto de 2017 passou a se denominar Progressistas. 
9 Justamente pela dimensão do grupo criminoso revelado no âmbito da Operação “Lava Jato” e objetivando a

otimização  da  atividade  investigativa,  notadamente  quanto  à  investigação  das  condutas  supostamente
perpetradas  pelos  “agentes  ligados  aos  núcleos  políticos  que  compõem a  estrutura  do  grupo  criminoso
organizado”,  a  PGR propôs a  cisão  das  investigações  originalmente  realizadas  no  bojo do Inquérito  n.
3.989,que prosseguiu com as apurações relacionadas ao delito de pertinência à organização criminosa tão
somente quanto ao núcleo político composto por integrantes do Partido Progressista (PP).
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Jato”,  por terem integrado,  entre 2006 e 2015,  organização  criminosa voltada à prática  dos

crimes  de corrupção  e  lavagem de dinheiro  em face da PETROBRAS e de diversos outros

órgãos e entidades da Administração Pública.

Também por prática de crimes no contexto amplo da “Operação Lava Jato”, o

Senador  da  República  CIRO NOGUEIRA e  outros  políticos  do  Partido  Progressista  foram

denunciados ao Supremo Tribunal Federal, em 16/11/2016, com base no Inquérito n° 4.074,

por solicitação e recebimento de vantagem indevida de R$ 2 milhões da UTC Engenharia

para  favorecer  esta  empreiteira  em obras  públicas  de  responsabilidade  do  Ministério  das

Cidades e do Estado do Piauí.10

Além dos dois inquéritos que resultaram em ações penais (4.074 e 3.989), CIRO

NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE são alvo de investigação em um terceiro inquérito, o de

n°  4.63111,  ainda  sem  denúncia  ofertada,  que,  tal  como  o  Inq.  nº 4.074,  é  também

desdobramento do Inq. nº 3.989, todos de relatoria do Exmo. Min. Edson Fachin, tendo em

vista dizerem respeito à captação e repasse de propina decorrente do superfaturamento de

contratos  firmados com a  PETROBRAS, sob a fiscalização da Diretoria de Abastecimento

da estatal, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA.

Esses três inquéritos e as três ações cautelares referidas na denúncia revelam um

elemento comum:12 a existência de uma  testemunha-chave  contra a organização criminosa

revelada na “Operação Lava Jato”, José Expedito Rodrigues Almeida, que, desde sua saída

do Programa de Proteção à  testemunha, foi submetido  a constantes ameaças  de morte  bem

como recebeu dinheiro e ordens para embaraçar investigações sobre crimes atribuídos a CIRO

10 O  então  procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o
senador Ciro Nogueira por solicitar e receber propina no valor de R$ 2 milhões da UTC Engenharia, com
base em promessas de favorecer a empreiteira em obras públicas de responsabilidade do Ministério das
Cidades e do estado do Piauí. Segundo a denúncia,  CIRO NOGUEIRA fazia parte do grupo de liderança do
Partido Progressista que participava do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria
de Abastecimento da Petrobras.”

11 No Inq. 4.631/DF constam como investigados  CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, EDUARDO HENRIQUE DA

FONTE, Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro e Arthur César Pereira de Lira.
12  Ação Cautelar n° 4.375 (medida cautelar de interceptação telefônica), Ação Cautelar n° 4.376 (medida cautelar

de ação controlada), Ação Cautelar n° 4.383 (medida cautelar de busca e apreensão) e Ação Cautelar n° 4.384
(medida cautelar de prisão preventiva).
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NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE e  à  multicitada organização criminosa  em apuração nos

Inquéritos nºs 4.074, 3.989 e 4.631.

Portanto, fica evidente que boa parte dos fatos aqui narrados influem na prova de

outras  infrações  em procedimentos  apuratórios  vinculados  Ministro  Edson Fachin,  sendo

aplicável a regra de conexão dos incisos II e III do art. 76 do Código de Processo Penal.

Cumpre  salientar,  por  outro  lado, que  a  jurisprudência  desse  STF  entende

indisponíveis  ao  interesse  das  partes  questões  atinentes  à  organização  do  Tribunal  e  da

competência de suas turmas e de seus integrantes. Também por esse aspecto, a preliminar

deve ser rejeitada.

Por isso,  seja sob a ótica da conexão do presente feito com os Inq. nºs 4.074,

3.989  e 4.631, seja em razão  da natureza  interna corporis das normas de distribuição de

competência entre os Ministros do STF, tem-se que a preliminar não deve prosperar.

II.2. Inconstitucionalidade, em tese, do crime de obstrução de justiça

A defesa de CIRO NOGUEIRA pugna pela rejeição da denúncia, sob o argumento

de  inconstitucionalidade  do  crime  previsto  no  §  1º  do  art.  2°  da  Lei  n°  12.850/2013,

porquanto,  na  visão  da  defesa,  o  tipo  penal  em questão  traz,  no  núcleo  “embaraçar,  de

qualquer forma”, incriminações vagas e indeterminadas, incompatíveis com os princípios da

legalidade estrita, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

A alegação é totalmente descabida.

A uma,  porque,  na  seara  da  hermenêutica  constitucional,  vigora  o  princípio

segundo o qual,  enquanto não expurgada do mundo jurídico,  a lei  goza de presunção de

constitucionalidade. Vale dizer, enquanto não houver pronunciamento judicial em contrário, o

§ 1º do art. 2° da Lei n° 12.850/2013 goza de plena aplicabilidade e eficácia.

A  duas,  porque  o  dispositivo  legal  está  em  plena  conformidade  com  a

Constituição Federal, sendo reflexo, no direito interno, do comando de criminalização inserto

no  art.  23 da  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado  Transnacional
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(conhecida como Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº

5.015, de 2004).13

Além disso, descabe afirmar se tratar de tipo penal demasiadamente aberto, vago

e impreciso.  Há clara definição do objeto jurídico tutelado (administração da justiça),  do

sujeito ativo (qualquer pessoa – crime comum), do sujeito passivo (o estado) e do núcleo do

tipo  (impedir  ou  embaraçar)  investigação  de  infração  penal  que  envolva  organização

criminosa).

O art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa. Ainda que se

pudesse  considerar  o  art.  2º,  §  1º,  como  tipo  penal  aberto,  não  há  na  norma  penal

incriminadora  situação  de  incompreensão  capaz  de  gerar  ruptura  com  o  princípio  da

tipicidade dos delitos.

Nesse  sentido,  vale  rememorar  que  o Supremo Tribunal  Federal,  ao  julgar  o

Habeas Corpus nº 70.389/SP, admitiu a subsistência de tipo penal aberto inscrito no art. 233

da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente):

TORTURA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE -  EXISTÊNCIA JURÍDICA
DESSE CRIME NO DIREITO PENAL POSITIVO BRASILEIRO - NECESSIDADE
DE SUA REPRESSÃO - CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SUBSCRITAS PELO
BRASIL - PREVISÃO TÍPICA CONSTANTE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE  (LEI  Nº  8.069/90,  ART.  233)  -  CONFIRMAÇÃO  DA
CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA DE TIPIFICAÇÃO PENAL - DELITO
IMPUTADO  A  POLICIAIS  MILITARES  -  INFRAÇÃO  PENAL  QUE  NÃO  SE
QUALIFICA COMO CRIME MILITAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
DO ESTADO-MEMBRO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE. PREVISÃO LEGAL DO
CRIME DE TORTURA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE - OBSERVÂNCIA
DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA TIPICIDADE. - O crime de tortura, desde
que praticado contra criança ou adolescente, constitui entidade delituosa autônoma cuja
previsão típica encontra fundamento jurídico no art. 233 da Lei nº 8.069/90. Trata-se de

13 “Art. 23. Criminalização da obstrução à justiça.
Cada Estado Parte adotará medidas legislativas e outras consideradas necessárias para conferir o caráter de
infração penal aos seguintes atos, quando cometidas intencionalmente:
a) O recurso à força física, a ameaças ou a intimidação, ou a promessa, oferta ou concessão de um benefício
indevido para obtenção de um falso testemunho ou para impedir um testemunho ou apresentação de elemen-
tos de prova num processo relacionado com a prática de infrações previstas na presente Convenção;
b) O recurso à força física, a ameaças ou a intimidação para impedir um agente judicial ou policial de exer-
cer deveres inerentes à sua função relativamente à prática de infrações previstas na presente Convenção. O
disposto na presente alínea não prejudica o direito dos Estados Partes de disporem de legislação destinada a
proteger outras categorias de agentes públicos”.
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preceito  normativo  que  encerra  tipo  penal  aberto  suscetível  de  integração  pelo
magistrado,  eis  que  o  delito  de  tortura  -  por  comportar  formas  múltiplas  de
execução - caracteriza- se pela inflição de tormentos e suplícios que exasperam, na
dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os seus efeitos, o sofrimento
da vítima por atos de desnecessária,  abusiva e inaceitável  crueldade.  -  A norma
inscrita no art. 233 da Lei nº 8.069/90, ao definir o crime de tortura contra a criança
e o adolescente, ajusta-se, com extrema fidelidade, ao princípio constitucional da
tipicidade  dos  delitos (CF,  art.  5º,  XXXIX).  A  TORTURA  COMO  PRÁTICA
INACEITÁVEL DE  OFENSA À  DIGNIDADE  DA PESSOA.  A simples  referência
normativa à tortura, constante da descrição típica consubstanciada no art. 233 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, exterioriza um universo conceitual impregnado de noções
com que o senso comum e o sentimento de decência das pessoas identificam as condutas
aviltantes  que  traduzem,  na  concreção  de  sua  prática,  o  gesto  ominoso  de  ofensa  à
dignidade  da  pessoa  humana.  A tortura  constitui  a  negação  arbitrária  dos  direitos
humanos,  pois reflete -  enquanto prática ilegítima,  imoral e abusiva - um inaceitável
ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e,  até mesmo, a suprimir a dignidade,  a
autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível, pelo
ordenamento  positivo.  NECESSIDADE  DE  REPRESSÃO  À  TORTURA  -
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - O Brasil, ao tipificar o crime de tortura contra
crianças  ou  adolescentes,  revelou-se  fiel  aos  compromissos  que  assumiu  na  ordem
internacional, especialmente àqueles decorrentes da Convenção de Nova York sobre os
Direitos  da Criança (1990),  da  Convenção contra  a Tortura  adotada pela  Assembléia
Geral  da  ONU (1984),  da  Convenção Interamericana  contra  a  Tortura  concluída  em
Cartagena (1985) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), formulada no âmbito da OEA (1969). Mais do que isso, o legislador
brasileiro,  ao  conferir  expressão  típica  a  essa  modalidade  de  infração  delituosa,  deu
aplicação  efetiva  ao  texto  da  Constituição  Federal  que  impõe  ao  Poder  Público  a
obrigação de proteger os menores contra toda a forma de violência, crueldade e opressão
(art.  227,  caput,  in  fine).  (…)  (HC  70389,  Relator(a):  Min.  SYDNEY SANCHES,
Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
23/06/1994, DJ 10-08-2001 PP-00003 EMENT VOL-02038-02 PP-00186) 

II.3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica

A defesa de  EDUARDO DA FONTE afirma serem nulas as provas resultantes da

interceptação telefônica autorizada nos  autos  da Ação Cautelar  nº  4.375,  uma vez que a

quebra  do  sigilo  telefônico  somente  pode  ser  deferida  quando  a  prova  não  puder  ser

produzida por outros meios disponíveis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.296/96, e que, no

caso, “havia outro meio disponível para sua obtenção: a ação controlada”.

Segundo  consta  dos  autos,  no  dia  21  de  fevereiro  de  2018,  José  Expedito

Rodrigues,  ex-assessor  parlamentar  do Senador CIRO NOGUEIRA,  compareceu  à  Polícia

Federal para narrar o recebimento de dinheiro do Senador e do Deputado Federal EDUARDO
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DA FONTE, ambos filiados ao Partido Progressista (PP), para que não revelasse fatos de que

tem conhecimento em razão da função pública que desempenhou ao lado dos parlamentares.

A testemunha relatou, em suas declarações, sistemático transporte de valores em

espécie,  por  vias  aéreas  e  terrestre, em favor  dos  congressistas,  assinalando que  tinha  o

auxílio de dois intermediários,  MáRCIO JUNQUEIRA e ELIAS MANOEL DA SILVA: o primeiro,

ex-deputado federal por Roraima pelo PP e  o segundo, filiado partidário e empregado de

EDUARDO DA FONTE na empresa ADPL MOTORS LTDA.14 José Expedito concorreu com eles

para a prática de diversos crimes dos agentes políticos, daí exsurgindo, nos  denunciados, o

fundado receio de que pudesse colaborar com as investigações.

Ao se desligar do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas,

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  do  Ministério  da  Justiça,  em agosto  de  2017, José

Expedito foi procurado por  MÁRCIO JUNQUEIRA, no aeroporto de Guarulhos/SP,  a mando

dos outros dois denunciados, e dele recebeu dinheiro e orientação de ficar calado sobre fatos

relativos  aos  referidos  Senador  e  Deputado  e  que  esperasse  até  ser  nomeado  em cargo

comissionado.

Em novembro de 2017,  MÁRCIO JUNQUEIRA chamou-o em sua residência no

Lago Norte, em Brasília/DF, e o alertou para que desaparecesse e se mantivesse calado sobre

investigações sobre CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE. A partir de então, seu silêncio

foi comprado por cinco mil reais mensais, valores sempre entregues em cidades diferentes

conforme orientações que recebia.

Porém, conforme afirmado por  José Expedito,  o teor  dos  diálogos  entre  eles

evoluiu da compra do silêncio para sérias ameaças de morte caso o ex-assessor parlamentar

voltasse, de alguma forma, a colaborar com as investigações.

Foi nesse cenário de graves intimidações e  de tratativas que avançavam para o

agendamento de local e data precisa para um novo encontro entre José Expedito e MÁRCIO

14 Empresa  cujos  proprietários  de  fato  são  Ciro Nogueira  e  Eduardo  da  Fonte.  Após  pesquisas,  a  Polícia
Federal apurou, em consulta à Ação Cautelar n° 3908 STF, que a ADPL Motors Ltda. recebeu dinheiro do
Posto Torre Ltda., empreendimento usado pelo doleiro Alberto Youssef para lavagem de dinheiro. 
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JUNQUEIRA que as medidas cautelares de quebra de sigilo telefônico e de ação controlada

foram autorizadas pelo Min. Edson Fachin, em 23/02/2018.

Os  pressupostos  legais  para  a  autorização  judicial  da  excepcional  medida

pleiteada (interceptação telefônica) estavam presentes:

• havia urgência (periculum in mora) na sua decretação judicial porque um novo

encontro estava marcado para ocorrer entre 19 e 22 de fevereiro de 2018, ocasião

em  que  José  Expedito  receberia mais  R$  5.000,00  e,  muito  provavelmente,

poderiam ser tratados, como de fato aconteceu, novos termos para que mantivesse

o  absoluto  silêncio  nas  investigações  da  “Operação  Lava  Jato”  e  reforçada  a

orientação para que permanecesse afastado de Brasília e Recife;

• havia também, sob o suficiente juízo de verossimilhança, fundada razão para a

autorização da medida cautelar (fumus boni iuris),  uma vez que, muito além de

mera  narrativa,  José  Expedito  Rodrigues apresentou  documentos  que

corroboram sua versão;15

• os fatos noticiados (quais sejam: perseguir, por interpostas pessoas, testemunha

de fato criminoso, instando-a a sucessivos encontros pessoais; oferecer-lhe cargo

público,  pagar-lhe  dinheiro  em  troca  de  silêncio,  e,  mais  recentemente,

ameaçando-a  de  morte),  são  atos  que,  no  seu  conjunto,  se  confirmados,

assumiriam a  dimensão  necessária  ao  reconhecimento  do  crime  de

embaraçamento  à investigação de  infrações  penais  que  envolvem organização

criminosa (art. 2°, § 1o da Lei n° 12.850/2013), praticado, em tese, e por ordem

de autoridades detentoras de foro privilegiado e com prestígio e influência em

esferas da República;

15 Dentre os documentos apresentados por José Expedito estão: a) registro fotográfico armazenado em seu
celular  alusivo  ao  deslocamento  de  sua  namorada  MARIA ELBA CARVALHO  para  o  aeroporto  de
Guarulhos; b) registro fotográfico armazenado em seu celular contendo a foto do bilhete aéreo utilizado no
deslocamento de São Paulo/Recife, em 06/12/2017; e c) registro fotográfico do localizador da passagem
aérea  utilizada  para  esse  encontro  em Brasília,  em 14/12/2017;  comprovante  de  hospedagem no Hotel
MELIÁ de Campinas, apartamento 228; apresentação de parte do dinheiro recebido no último encontro, tudo
devidamente exposto no Termo de Declarações n° 5, de 21/02/2018 (anexo), e apreendido no Auto n° 3/2018
(anexo). 
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• as  conversas  entre  os  prepostos  dos  parlamentares  e  José  Expedito têm

ocorrido  pela  via  telefônica,  inclusive  com o  uso  de  aplicativos  de  conversa

instantânea,  e, dessa mesma maneira,  deviam estar  ocorrendo os  contatos dos

prepostos com os parlamentares.

É de se lembrar que a denúncia oferecida,  em 01/09/2017,  pela Procuradoria-

Geral  da República,  que imputa o crime de organização criminosa  a  CIRO NOGUEIRA e

outros (também integrantes do Partido Progressista), é uma persecução penal que está sendo

embaraçada  pelo trio  denunciado, mediante  ameças à vida e pagamentos a  José  Expedito,

diante da prova da materialidade de um esquema de corrupção na PETROBRAS, sobretudo na

Diretoria de Abastecimentos, revelado na “Operação Lava Jato”, que gerou pelo menos R$

377 milhões em propinas ao núcleo político composto pelos  lá  denunciados. Os prejuízos

causados podem ter chegado a R$ 29 bilhões à Estatal, de acordo com acórdão do TCU. Os

grupos econômicos beneficiados pagaram a título de propina pelo menos R$ 377.267.122,83

ao núcleo político da organização criminosa composto pelos denunciados,  dentre os quais

CIRO NOGUEIRA.16

Em 2016, no contexto da atuação dessa organização criminosa, a PGR denunciou

o deputado federal EDUARDO DA FONTE e o executivo da PETROBRAS Djalma de Souza pelo

recebimento de propina para beneficiar a empreiteira UTC.17 Também em 2016, pela prática

de  crimes  no  contexto  amplo  da  “Operação  Lava  Jato”,  o  Senador  da  República  CIRO

NOGUEIRA e  outros  políticos  do  Partido  Progressista  foram  denunciados  ao  Supremo

Tribunal  Federal,  com base  no  INQ.  4.074,  por  solicitação  e  recebimento  de  vantagem

indevida de  R$ 2 milhões  da UTC Engenharia  para  favorecer  esta  empreiteira  em obras

públicas de responsabilidade do Ministério das Cidades e do estado do Piauí.

Além desses inquéritos que resultaram em ações penais, os parlamentares aqui

denunciados são investigados em um terceiro inquérito, o de n° 4.6311, ainda sem denúncia,

instaurado  com  vistas  a  apurar  possíveis  repasses  indevidos  de  recursos,  pelo  Grupo

Empresarial Queiroz Galvão, a congressistas vinculados ao partido Progressistas - PP.

16 Inq. nº 3.989, cuja denúncia está em fase de admissibilidade pelo STF.
17 Inq. nº 4.118, cuja denúncia foi parcialmente recebida pela 2ª Turma do STF em maio de 2018.
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Nesse  cenário,  inegável  o  reconhecimento  da  imprescindibilidade  da  medida

invasiva,  tendo  em vista  a  necessidade  de  se  desnudar  a  atuação  de  integrantes  de  rede

criminosa, cuja característica principal é a clandestinidade e a divisão de tarefas para velar os

superiores hierárquicos do grupo, que no caso são parlamentares com grande influência em

diversas  esferas  dos  poderes  estatais.  Somente  através  da  interceptação  telefônica  seria

possível  confirmar,  como  se  suspeitava,  se  MÁRCIO JUNQUEIRA era  emissário  dos

parlamentares CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE.

Como bem se sabe, e foi,  inclusive, ressaltado na representação da autoridade

policial,  chancelada  pela  PGR, “a  compartimentação  entre  os  integrantes  de  uma

organização criminosa é medida protetiva comumente adotada pelos escalões superiores”

justamente  como  forma  de  “preservar  os  escalões  em  caso  de  detecção”  “perfazendo

conditio  sine  qua  non  para  a  própria  existência  da  organização  e  proteção  do  lucro

auferido”.18

Nesse  contexto  criminoso,  é  fácil  perceber  inexistentes,  com  exceção  da

interceptação telefônica, outra forma de alcançar o meio probatório. Como Vossa Excelência

apontou, sabiamente e com a devida sensibilidade, ao deferir inicialmente a medida,19 “os

meios  ordinários  e  disponíveis  de  prova,  como testemunha,  documentos,  etc.,  sempre  se

demonstrarão insuficientes às investigações de práticas que, em sua maioria, ocorrem às

escondidas, o que justifica a concessão da medida”.

Não se está a falar, assim, que a quebra do sigilo telefônico era o último meio de

prova  disponível,  mas  que,  em  razão  da  complexidade  dos  fatos  apurados  e  da

representatividade dos investigados, ela era o único mecanismo existente para alcançar a real

participação dos parlamentares na ação criminosa e qual o seu efetivo grau de ingerência na

manipulação da testemunha.

Objetivo  diferente,  porém  complementar  ao  perseguido  pela  interceptação

telefônica, traz o instituto da ação controlada.

18 Fl. 183.
19 Fls. 142/151.
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Prevista no artigo 8º da Lei nº 12.850/13, a ação controlada consiste em técnica

especial  de  investigação  na  qual  a  atividade  espúria  do  agente  ou  de  seus  cúmplices  é

realizada sob estrita observância e acompanhamento da autoridade investigante. Objetiva-se,

com  tal  medida,  retardar (postergar) a  intervenção  policial  ou  administrativa para  um

momento mais eficaz para o estancamento da prática criminosa e para a formação de provas.

Vê-se,  pela  própria  natureza  dos  institutos,  que  o  uso  concomitante  da

interceptação  telefônica  e  da  ação  controlada  com  o  escopo  legítimo  de  aperfeiçoar  a

produção da prova e, em consequência, encontrar aqueles que verdadeiramente comandam a

atividade criminosa não configura, por si só, qualquer ilegalidade ou excesso do Estado.

Se, isoladamente, não há qualquer impedimento à coexistência dos citados meios

de obtenção de prova, tampouco sua utilização conjugada representa ilegalidade do ponto de

vista concreto, tendo em vista o peculiar meio de execução da infração penal investigada, em

que são empregados  intermediários para acobertar os líderes da empreitada criminosa,  cuja

intenção é afastar os órgãos de persecução das provas que podem ser produzidas em outras

investigações já em curso.

A par disso, objetivou-se com a ação controlada preservar a integridade física da

testemunha  José  Expedito  Rodrigues,  que  estava  sendo  intimidada  pelo  Senador  CIRO

NOGUEIRA e  pelo Deputado  Federal  EDUARDO DA FONTE,  por  intermédio  de  MÁRCIO

JUNQUEIRA,  com ofertas,  e  respectivo  pagamento,  de  valores  como  forma  de  obter  seu

silêncio, a fim de que não viesse relatar às autoridades qualquer tipo de envolvimento dos

parlamentares aqui denunciados em fatos relacionados à Operação Lava Jato. Além disso, a

testemunha chegou a ter sua vida ameaçada caso voltasse a contribuir com as autoridades.

Dessa  forma,  o  acompanhamento  por  equipes  de  investigação  da  Polícia  dos

encontros entre  José Expedito e o intermediário  MÁRCIO JUNQUEIRA era imprescindível

não apenas robustecer o acervo probatório já colhido, mas também proteger vital testemunha

do embaraço que CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE estavam causando a investigações

em que são suspeitos de integrarem organização criminosa.
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Embora  sejam,  igualmente,  fontes  probatórias,  a  ação  controlada  e  a

interceptação telefônica  promovem a  produção de resultados probatórios diversos,  que se

complementam. Desse modo, é totalmente infundada a alegação da defesa de EDUARDO DA

FONTE no sentido de que o afastamento do sigilo telefônico dos denunciados é ilegal porque

as  atividades  dos  denunciados  estava  sob  observação  e  acompanhamento  da  autoridade

policial.

II.4. Nulidade das provas colhidas na Ação Cautelar nº 4.376

Não merece prosperar, de igual modo, a tese de serem nulas as provas colhidas

durante a postergação do flagrante porque foram produzidas com o auxílio de um particular, a

caracterizar nítida atividade de infiltração de agente.

Como  cediço,  a ação  controlada  admite  alternativas  de  execução,  permitindo

eleger, como procedimento operacional, a interdição, a substituição ou o acompanhamento da

remessa, conforme seja mais oportuno ou adequado.

Na  interdição,  a  entrega  de  carga,  de  mercadoria  ou  de  drogas  ilegais  é

interrompida com a apreensão dessas. Na alternativa de substituição, a carga, a mercadoria ou

a droga ilegal é substituída, antes de ser entregue ao destinatário final, por um outro produto

qualquer, um simulacro, sem risco de perda ou extravio, o que se convencionou chamar de

“entrega  limpa”.  Na  modalidade  acompanhamento,  a  mercadoria  ilícita  não  tem  o

encaminhamento e o transporte interrompidos nem é substituída: a operação clandestina é

acompanhada o tempo todo, sob vigilância, com a identificação do maior número possível de

integrantes da organização criminosa,  do modus operandi e de uma quantidade maior de

mercadorias ilícitas.

É  certo  que,  tradicionalmente,  a  ação  controlada  é  empregada  para  o

acompanhamento de cargas de drogas e armas destinadas ao tráfico. Todavia, tal medida pode

ter  inúmeras  aplicações  práticas  na  investigação  das  organizações  criminosas,  como,  por

exemplo, no caso aqui versado, em que o objeto do acompanhamento policial foi a entrega de
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dinheiro  a  um  particular/testemunha com  o  propósito  de  embaraçar investigação  de

organização criminosa em curso perante esse Supremo Tribunal Federal.

Como ficou bem claro  na representação da  autoridade policial,  a  intenção  da

medida excepcional sempre foi a de acompanhar a entrega de valores destinados à compra do

silêncio de José Expedito, que estava recebendo sistemáticos pagamentos para não colaborar

com  investigações  relacionadas  à  “Operação  Lava  Jato”  e,  inclusive,  retratar-se  sobre

depoimento já prestado no bojo do Inquérito nº 4.631,  indicando a possível ocorrência do

crime de obstrução de justiça, que de fato foi confirmado.

Nesse sentido, é oportuno transcrever o seguinte trecho do requerimento policial:

“Os últimos diálogos  telefônicos mantidos com MÁRCIO JUNQUEIRA, ocorridos na
manhã de ontem, ficou acertado que JOSÉ EXPEDITO o encontraria em um hotel na
cidade de São paulo/SP. Neste próximo encontro, que está previsto para os próximos
dias, há indicação que JOSÉ EXPEDITO receberá mais um pagamento; serão tratados
novos termos para que mantenha o absoluto silêncio nas investigações da Operação Lava
Jato e muito possivelmente será reforçada a orientação para que permaneça afastado de
Brasília e Recife. Segundo o próprio declarante, existe ainda a possibilidade de que seja
novamente recrutado para missões de transporte de valores em espécie, uma vez que, na
visão dos criminosos, o envolvimento do declarante nesse tipo de ação ilícita, sempre
acompanhado e observado por pessoas de confiança dos superiores, reforça a garantia de
silêncio frente às autoridades. Importa registrar que as tratativas entre JOSÉ EXPEDITO
e  MÁRCIO  JUNQUEIR,  conforme  dados  apresentados,  estão  avançando  para
agendamento de local e data precisa para entrega de valor destinado a compra do silêncio
do nominado colaborador, exsurgindo desta iminente ocasião a possibilidade de registro
do  encontro,  visando  a  materialização  de  pagamentos,  confirmação  de  vínculos  e
atividade  ilícita  de  parlamentares  já  investigados,  o  que  pode  caracterizar  crime  de
obstrução de justiça.”20

Ao contrário do quanto pretende fazer crer a defesa,  os órgãos de persecução

jamais  promoveram o ingresso de José Expedito na organização criminosa,  forjando sua

condição  de  integrante,  com  o  escopo  de  alcançar  informações  a  respeito  de  seu

funcionamento e de seus membros.

Tanto o requerimento inicial quanto os relatórios circunstanciados apresentados

ao fim da execução da medida demonstram que a própria testemunha, temendo por sua vida,

dada sua condição de “prova viva” dos  ilícitos praticados pelos  denunciados,  procurou a

20 Autos da AC 4.376, fl. 10.
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autoridade  policial  para  dar  fim  às  intimidações  que  vinha  sofrendo  por  parte  dos

denunciados. A ação controlada teve por finalidade empreender vigilância sobre a testemunha

com o objetivo de registrar detalhes de encontro previamente combinado entre José Expedito

e MÁRCIO JUNQUEIRA. Nesse cenário, não há falar na figura da infiltração de agente.

De outro lado,  a vigilância mantida sobre José Expedito durante os encontros

com  MÁRCIO JUNQUEIRA e  o  retadardamento  das  providências  ordinárias  relativas  ao

flagrante  são características essenciais da ação controlada  (ou flagrante esperado)  além de

não caracterizarem infiltração de agente, como já exposto, tampouco podem ser interpretadas

como hipótese  de flagrante  preparado  ou provocado,  disciplinado  pela  Súmula  145  do

Supremo Tribunal Federal (“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia

torna impossível a sua consumação”).

Este,  como se sabe, ocorre  “quando o agente, policial ou terceiro, conhecido

como provocador,  induz o autor à prática do crime, viciando a sua vontade,  e, logo em

seguida, o prende em flagrante”21.  Ou seja, em termos simples: ocorre flagrante  preparado

quando o agente provoca o autor a praticar o delito. Como consequência disso, considera-se

que o crime praticado por indução do agente provocador não chega a se consumar por se

tratar de crime impossível. Não foi, por óbvio, o que ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, conforme se depreende dos autos e se encontra devidamente descrito

na peça acusatória, não foi a PGR, a Polícia e, tampouco, a testemunha José Expedito que

induziram os denunciados a praticar o crime de obstrução de justiça que lhes é imputado na

denuncia, e que conta, como um de seus elementos de colaboração,  a ação controlada dos

encontros com MÁRCIO JUNQUEIRA.

O  que  se  deu  foi  exatamente  o  contrário:  José  Expedito foi  procurado,  por

algumas vezes após deixar o Programa de Proteção à Testemunha, pelo denunciado MÁRCIO

JUNQUEIRA, ocasiões em que lhe pagou valores em espécie e lhe ofereceu outras vantagens

econômicas, a fim de não mais relatasse fatos de que tinha conhecimento envolvendo ilícitos

praticados pelos citados parlamentares referentes à condutas de organização criminosa.

21 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 13 Ed. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 253-254
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Percebe-se, portanto, que os encontros marcados por MÁRCIO JUNQUEIRA e suas

ofertas  de  pagamentos  regulares  a  José  Expedito  em  troca  de  seu  silêncio –  condutas

suficientes, inclusive, a consumar o crime de obstrução de justiça – deram-se sem qualquer

tipo  de  provocação  ou  indução  por  parte  de  terceiros;  ela  partiu  do  próprio  MÁRCIO

JUNQUEIRA, a mando de CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE. As conversas e imagens

gravadas com autorização da justiça apenas registraram as diversas condutas de  MÁRCIO

JUNQUEIRA.

Completamente despida de fundamento, portanto, a tese, sustentada pela defesa,

de  que  a  conduta  dos  denunciados  é  atípica por  ser  resultante  de  um  ilegal  flagrante

provocado, configurador de crime impossível.

II.4. Alegação de inépcia da denúncia

A preliminar de inépcia da denúncia, por suposta descrição genérica dos fatos,

não procede.

A denúncia  narra detalhadamente os fatos ilícitos praticados, com todas as suas

circunstâncias, indicando  a  conduta  de  cada  um  dos  acusados:  CIRO NOGUEIRA LIMA

FILHO,  EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE SILVA e MÁRCIO HENRIQUE

JUNQUEIRA PEREIRA.

Em relação a todos os denunciados, a peça acusatória descreve, de maneira clara

e objetiva, os fatos imputados, com todas as suas circunstâncias, esclarecendo a forma velada

como  CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO E EDUARDO HENRIQUE DA FONTE ALBUQUERQUE

SILVA orquestraram,  em conjunto  e  por  intermédio  de  MÁRCIO HENRIQUE JUNQUEIRA

PEREIRA,  a compra do silêncio de  José Expedito Rodrigues acerca de fatos relevantes de

esquemas criminosos protagonizados pelos sobreditos parlamentares, com o nítido propósito

de fulminar elementos de prova produzidos, no âmbito da “Operação Lava Jato”, no bojo do

Inquérito nº 4.631 em curso perante esse Supremo Tribunal Federal.
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A exordial acusatória esclarece, inclusive, a estreita ligação dos denunciados com

a testemunha-chave  e  indica os  motivos das  diversas  investidas  executadas  por MÁRCIO

HENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA contra José Expedito.

A narrativa  contida  na  denúncia  permite  a  compreensão  das  imputações  e  o

exercício da ampla defesa, atendendo rigorosamente ao que dispõe o art. 41 do Código de

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

“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  n.
2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.11.2008, m.v., DJE de 25.03.2010)

Ao contrário do alegado pelas defesas, não houve  descrição genérica dos fatos

delituosos  narrados  na  denúncia,  inexistindo  prejuízo  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,

portanto.

II.4. Falta de justa causa

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. Da mera leitura da denúncia, vê-se que há

lastro probatório  suficiente para a deflagração da persecução penal, não se sustentando a
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afirmação  dos denunciados  de que a  inicial acusatória está apoiada em  meras presunções

extraídas das declarações prestadas por José Expedito perante a autoridade policial.

Nesse sentido, a denúncia esclarece que o ponto de partida da investigação foi, na

verdade, os documentos contidos  na mala apresentada por  José Expedito à Polícia Federal

em 2018. Muitos dos documentos apresentados dizem respeito ao transporte de dinheiro de

origem criminosa feito pelo ex-assessor. Nesse universo estão:

a) a remessa de 100 mil reais da UTC Engenharia (fl. 119 da AC n. 4.383); 

b) o uso compartilhado de imóvel para guarnecimento de dinheiro (fl. 123);

c) o recebimento de R$ 1,25 milhão pelo advogado MARCOS MEIRA (fl. 124);

d) a busca de cinquenta mil reais junto a DAIVIDSON TOLENTINO (fl. 126), pessoa

indicada por CIRO NOGUEIRA para o cargo de Diretor de Logística e Saúde do Ministério da

Saúde;

 e) transporte de seiscentos mil reais pela Pajero blindada (fl. 132),  veículo esse

pertence a EDUARDO e a CIRO (fl. 133);

 e f) a busca de pelo menos R$ 450 mil junto a JULIO ARCOVERDE, a mando de

EDUARDO e CIRO22.

Tais  documentos,  juntamente  com as  afirmações  da  testemunha  prestadas  em

2016  e  em  2018,  assim  como as  informações  de  conhecimento  da  Polícia  referentes  à

investigações  em  curso,  confirmaram  a  suspeita  de  que  José  Expedito,  ex-assessor

parlamentar  de CIRO NOGUEIRA,  recebia  dinheiro  do  Senador e  do  Deputado  Federal

EDUARDO DA FONTE, ambos filiados ao Partido Progressista (PP), para que não revelasse às

autoridades fatos relacionados à “Operação Lava Jato” envolvendo os congressistas, alvos de

investigação  nos Inquéritos nºs 4.118, 3.989, 4.631, 3.998, 4.074 e 4.407, todos em curso

22 Essa relação, suas provas e o depoimento de José Expedito à Polícia Federal em setembro de 2016 (fls. 167 e
seguintes) fizeram com que Márcio Junqueira, a mando expresso dos dois, procurasse José Expedito para
comprar seu silêncio  no fim de 2017,  ocasião em que MÁRCIO disse que iria ajudar o declarante  [José
Expedito]  falando pessoalmente com o Deputado EDUARDO DA FONTE e SENADOR CIRO NOGUEIRA.
(…) após questionado,  reitera  que as  tratativas  com MÁRCIO JUNQUEIRA e  ELIAS eram sempre no
sentido, chegando os mesmos a afirmar que seria a orientação dada pelos parlamentares EDUARDO DA
FONTE e CIRO NOGUEIRA (fl. 185 da Ação Cautelar n° 4383).
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perante  esse  Supremo  Tribunal  Federal,  como  já  outrora  mencionado  na  presente

manifestação.

Pessoa próxima e de confiança dos parlamentares, José Expedito concorreu com

os  parlamentares para  a  prática  de  diversos  crimes  investigados  nos  feitos  criminais

supramencionados,  daí  exsurgindo,  nos  congressistas, o  fundado  receio  de  que  pudesse

colaborar com investigações em curso, como de fato ocorreu.

A  partir  de  setembro  de  2016,  José  Expedito prestou quatro  importantes

depoimentos à Polícia Federal  (fls. 28 a 44 da AC n° 4.375)  em que detalhou  a prática de

ilícitos, em passado recente, por parte de  CIRO NOGUEIRA e  EDUARDO DA FONTE,  todos

relacionados à atividade política dos dois.23

José  Expedito  tornou-se,  então,  perigoso  arquivo  “vivo”,  razão pela  qual  foi

necessário ser inserido no Programa de Proteção à Testemunha do Ministério da Justiça em

2016. Dois meses após deixar o Programa, em outubro de 2017, o silêncio de José Expedito

passou a ser  comprado  por promessas de futura nomeação em cargo comissionado e pelo

pagamento de 5 mil reais mensais.

Conforme exposto na denúncia, os valores  pagos em troca do silêncio de  José

Expedito lhes eram entregues,  em espécie,  sempre  em cidades  diferentes,  por  MÁRCIO

HENRIQUE JUNQUEIRA FERREIRA,  ex-Deputado  Federal  por  Roraima  pelo  PP,  e  ELIAS

MANOEL DA SILVA, filiado partidário e empregado de EDUARDO DA FONTE na empresa ADPL

MOTORS LTDA. MÁRCIO  JUNQUEIRA e ELIAS MANOEL DA SILVA seriam outros dois aliados

dos  parlamentares  denunciados que,  tal  como  José  Expedito,  transportavam valores  no

interesse da organização criminosa.24

23 Nos depoimentos, detalhou as relações de amizade e de trabalho com os parlamentares e confessou a partici-
pação no transporte oculto de dinheiro “vivo”, por vias terrestre e aérea, a mando dos dois. Tudo começou
em 2006 e prosseguiu até 2015. Os valores iam de R$ 50 mil a R$ 2.000.000,00.
Ouvido em 18/05/2018,  JOSÉ EXPEDITO reafirmou “integralmente todos os  fatos relatados à Polícia
Federal  em 2016,  com absoluta  certeza,  e  muitos  outros  fatos  que  gradualmente  lhe  vêm à  memória
referentes à prática de transporte de valores em espécie, em carros e aviões, ao longo de 10 anos a mando
de CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE; QUE viveu toda esta rotina de ilícito durante todo o
período que trabalhou com CIRO NOGUEIRA, cerca de 8 anos” (fl. 248 do apenso 1 da AC n° 4.383). 

24 “Em síntese, afirma JOSÉ EXPEDITO RODRIGUES ALMEIDA ter mantido relações de amizade e de tra-
balho com os citados parlamentares, de forma estável, por quase uma década. Além dos trabalhos normais
de assessor, relata ter participado rotineiramente do transporte de dinheiro em espécie, por vias terrestre e
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Como  elemento  de  corroboração  inicial  da  imputação  e  das  declarações  da

testemunha, a denúncia traz o  Relatório de Análise de Material Apreendido n° 107/2017-

GINQ/DICOR/PF,25 o qual, após minucioso exame pericial da documentação apresentada em

uma mala por José Expedito, atesta, firmemente, não apenas a inequívoca proximidade entre

a testemunha e os denunciados,  como também o fato de que CIRO NOGUEIRA e EDUARDO

DA FONTE mantiveram  relações  criminosas  biunívocas  durante  anos,  testemunhadas

presencialmente por José Expedito.

A relação próxima é comprovada por uma série de elementos, tais como:

(i) comprovantes de residência no Grand Plaza Hotel, datados de 2006, em nome

de  José  Expedito,  do  advogado  MARCOS MEIRA,  de DAIVIDSON TOLENTINO (pessoa

indicada por CIRO NOGUEIRA para o cargo de Diretor de Logística e Saúde do Ministério da

Saúde), assim como o comprovante de estacionamento de veículo de propriedade da ADPL

MOTORS em nome de  EDUARDO DA FONTE,  indicando o Deputado como condômino no

referido Hotel;

(ii) procuração que o Senador  CIRO NOGUEIRA outorgou a  José Expedito (fls.

103 e 131);

(iii) documento emitido pela Prefeitura da Capital Paulista, no qual indica  José

Expedito como  condutor  de  veículo  de  propriedade  de  MARCOS MEIRA (advogado  que

recebeu R$ 1,25 milhão a pedido de EDUARDO DA FONTE);

(iv)  dados  bancários  que  comprovam  que  a  ADPL MOTORS LTDA.  (empresa

pertencente a  EDUARDO DA FONTE) recebeu,  em 2011 e 2014, dinheiro do  POSTO TORRE

LTDA., empreendimento usado pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF para lavagem de dinheiro (tais

condutas ilícitas são objeto de investigação no Inq nº 4.118).

aérea, sempre de forma oculta e alheia a qualquer registro oficial, por ordem e no interesse dos parlamen-
tares CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE
Aduz que o primeiro transporte de dinheiro nessas condições ocorreu no ano de 2006, quando EDUARDO
DA FONTE se candidatara ao cargo de deputado federal. De 2006 até 2015, repetiram-se os eventos entre
as cidades de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Teresina e o Distrito Federal. Os montantes vari -
avam de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).” (fl. 4 da AC 4.383).

25 Fls. 80/129 da AC nº 4.375.
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(v)  comprovante de efetuação de blindagem no veículo PAJERO, placa KKE-

1144, de propriedade da  ADPL MOTORS,  emitido em nome de  José Expedito.  Conforme

apurado,  o  citado  veículo  foi  blindado  para  transportar,  de  forma  segura,  dinheiro  da

organização criminosa;

(vi) documentos assinados por José Expedito autorizando imobiliárias a vender

imóvel localizado em São José dos Campos/SP, de propriedade de  EDUARDO DA FONTE,

confirmando o relato da testemunha de que era administrador do referido bem;

(vii) comprovantes  de  venda  de  passagens  aéreas  e  bilhetes  de  embarque,  a

grande maioria referentes a voos realizados por  José Expedito,  em 2005, sendo que,  em

alguns deles,  viajou na companhia de  EDUARDO DA FONTE,  de  JULIO ARCOVERDE e  do

advogado MARCOS MEIRA. 

A gravidade das declarações de 2016 e das ameaças relatadas por José Expedito

em fevereiro de 2018, aliada aos documentos por ele entregues e aos relatos de que um novo

pagamento  do silêncio de José Expedito,26 embasou o deferimento  pelo Relator Ministro

Edson Fachin das seguintes medidas cautelares:27

(a)  interceptação telefônica em face de José Expedito,  MÁRCIO  JUNQUEIRA e

ELIAS MANOEL DA SILVA e,  na continuidade das investigações, do Senador da República

CIRO NOGUEIRA (AC n. 4375);28

(b)  ação  controlada  e  escuta  ambiental  em  face  José  Expedito,  MÁRCIO

JUNQUEIRA, ELIAS MANOEL DA SILVA e dos parlamentares aqui denunciados (AC n. 4376).29

A  partir  do cumprimento  de  tais  medidas  cautelares,  novas  provas  do

embaraçamento de investigação  pelos denunciados  foram  coligidas com solidez,  conforme

atestam os seguintes elementos de prova: pag 267 da ac 4375

26 Nas palavras de José Expedito, ficou ajustado um novo encontro para os próximos dias onde receberá mais
valores; QUE o novo encontro ficou previamente agendado entre o dia 19 a 22.02.2018, ocasião em que re -
ceberia mais R$ 5.000,00)

27 Além disso, com fundamento nos fatos, a PGR requereu a inclusão de José Expedito como testemunha
judicial  no Inquérito nº 3.989. Ele também foi indicado como testemunha de acusação no Inq. 4.074. 

28 Fls. 142/154 da AC 4375.
29 Fls. 141/152 da AC 4376.
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• Auto circunstanciado nº 02/2018 (fls. 187/212 da AC 4375);

• Auto circunstanciado nº 01/2018 (fls. 218/238 da AC 4375);

• Autos circunstanciados 1 – DIP (fls. 213/217) e 2 – DIP (fls. 239/251);

• Laudo  pericial  nº  618/2018-INC/DITEC/PF (fls.  230  e  seguintes  da  AC n.

4.376)

• Quebra da identificação das estações Rádio Base (ERB's)

• Auto de apreensão nº 7

• Relatório  compilado  das  ações  policiais  referentes  ao  cumprimento  dos

mandados de busca e apreensão deferidos na  AC 4.383  (fls. 248/268 da AC

4.383), dando conta de que os documentos apreendidos convergem no sentido

de que os parlamentares aqui denunciados observam José Expedito e conhecem

os riscos das declarações por ele prestadas em investigações de organização

criminosa em curso no STF.

Nesse sentido, a denúncia narra que os diálogos captados na escuta ambiental30 e

na  interceptação  telefônica,  bem  como  os  valores  apreendidos31 na  ação  controlada

confirmam a oferta de vantagens econômicas em troca do silêncio e afastamento de  José

Expedito, configuradas: (i) pelo pagamento regular de valores em espécie; (ii) pela oferta de

outro pagamento futuro, em valor não definido, a se efetivar nos dias subsequentes; (iii) pela

promessa  de  quitação  de  dívidas  da  testemunha  com  instituições  financeiras  (boletos

bancários apreendidos em sede policial  que totalizam mais de 100 mil reais); e (iv) pelas

promessas de cargos comissionados no Estado de Roraima.

Além  disso,  os  monitoramentos  telefônicos  demonstram a  preocupação  de

MÁRCIO JUNQUEIRA com notícias de que José Expedito voltara a colaborar com a Polícia

Federal,  exigindo-lhe  esclarecimentos  a  respeito  das  declarações  prestadas  em  2016,

30 Conforme Auto Circunstanciado nº 01/2018.
31 No primeiro encontro, dia 26/02/2018, houve entrega efetiva de R$ 5.000,00. No dia 28/02/2018, Márcio en-

tregou a Expedito R$ 1.000,00. Os episódios foram acompanhados e fotografados pela autoridade policial,
devidamente autorizada a assim proceder (ação controlada – AC 4376).

INQUÉRITO Nº 4720/DF 25



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

inclusive mencionado os nomes de  ELIAS MANOEL DA SILVA (contador da empresa TAIYO

MOTORS,  de propriedade do Deputado EDUARDO DE FONTE),  de DAIVIDSON TOLENTINO e

do advogado MARCOS MEIRA, que teria recebido R$ 1.25 milhões a pedido de EDUARDO DE

FONTE.  Durante a conversa,  abordaram,  ainda, um  doc  bancário que a  UTC ENGENHARIA

enviou  para  o  Diretório  Regional  do  Partido  Progressista  em  Pernambuco,  documento

encontrado na mala apresentada pela testemunha.

E  mais,  os  diálogos  captados  evidenciam  o  planejamento  de  novas  ações

criminosas, voltadas ao embaraço de investigações referentes à Operação Lava Jato:  José

Expedito  teria que assinar um documento retratando-se,  falsamente, de seu depoimento à

Polícia Federal  no bojo do Inq.  nº 4.631, desqualificando-o sob a alegação de coação  dos

agentes  (fl.  172  da  AC 4.375).  O Auto Circunstanciado n°  01/2018  (fls.  47 e  seguintes)

transcreve os principais trechos dos diálogos.

Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da denúncia:32

Um  sétimo encontro  foi  comprovado  em 26/02/2018.  Já  sob  interceptação  judicial,
Márcio Junqueira instou EXPEDITO a ir à sua casa no Lago Norte de Brasília/DF33 34.
A PF confirmou o encontro de ambos pela verificação das Estações Rádio Base (ERB´s)
dos celulares (fl. 194), fotografou a chegada de JOSÉ EXPEDITO em um táxi (fl. 214) e
sua saída da casa de Márcio a pé (fl. 216). No encontro, EXPEDITO recebeu mais cinco
mil reais em espécie e as cédulas foram arrecadadas pela PF35. 

A conversa entre eles neste dia foi objeto de interceptação ambiental36 autorizada pelo
Ministro Relator,  Edson  Fachin  (AC  n°  4376).  Aos  32´10”,  fica  claro  que  Márcio
trabalha  para  os  parlamentares  na  compra  do  silêncio  de  EXPEDITO.  Disse  ele  à
testemunha-chave:  o  que  eu  falei?  Quem falou  foi  o  DUDU.  Só  falei  com DUDU.
DUDU faltou pra mim que    '  Acaba.  Pra acabar  '   (fl.  222). Em seguida,  falaram dos
depoimentos de JUNQUEIRA de 2016, os quais foram juntados aos inquéritos já objeto
de denúncias. Aqui Márcio expôs claramente a estratégia de Ciro Nogueira e Eduardo
da Fonte.  Eles queriam desqualificar os quatro depoimentos de 2016, imputando aos
policiais a prática de coação. Márcio disse a EXPEDITO:

Em dezembro a Federal mandou pra juntar no processo o teu depoimento.  (…)
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um termo [declaração em cartório],

32 Fls. 10/14 da denúncia.
33 SHIN, QI 13, conjunto 01, casa 04, Lago Norte.
34 No  termo  de  declarações  firmado  após  sua a  prisão  preventiva,  Márcio  confirma  o  encontro  em sua

residência, os diálogos mantidos com JOSÉ EXPEDITO e a entrega dos cinco mil reais.
35 Fl. 216 e Auto de Apresentação e Apreensão n. 05/2018, fl. 46 da AC n° 4.384.
36 A  transcrição  integral  dos  áudios  captados  na  escuta  ambiental  consta  no  laudo  no.  618/2018-

INC/DITEC/PF (fls. 230 e seguintes da AC n. 4.376).
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que você foi  na federal,  que você está sendo coagido e o caralho,  que tão te
pressionando. E deixa essa porra pra lá. E tu resolve se vai ficar com a Land
Rover37. (…) Bom, vamos fazer pra acabar (fl. 222).

Em seguida,  Márcio  lhe fez promessas em troca da mudança de versão perante a PF:
“Eu tava pensando, cê ia pra Roraima, até nós alugar uma casa razoável, cê fica lá em
casa, trabalhando comigo” (fl. 223).

De fato, era mais fácil para Márcio, que não era mais filiado ao Progressistas e nem é
investigado  nos  inquéritos  da  Lava  Jato,  conseguir  um  cargo  em  comissão  para
JUNQUEIRA do que aos parlamentares.  Ele disse isso a JUNQUEIRA: eu,  diferente
deles [Ciro e Eduardo], não tenho dificuldades [de nomear JUNQUEIRA em comissão).

E  imediatamente  sobreveio  de  novo o  nome  de  Eduardo  da  Fonte:  eu  não  tenho
dificuldades. Outra coisa, EDUARDO me chamou, eu tinha chegado de viagem, fui pra
Roraima,  chegueis  seis  horas,  depois  do  carnaval...  (fl.  223).  E  novamente  Márcio
mencionou o documento ideologicamente falso contra a Polícia Federal em cartório:

MÁRCIO: Nós tem quem que se desfazer de tudo. Tu tem coragem pra isso? 

EXPEDITO: O quê?

MÁRCIO: pra desfazer. 

EXPEDITO:  Juca,  eu  tô  aqui,  como  você  disse  pra  mim.  Falou  pra  ele
[Eudardo]. Eu tô aqui. (...)

MÁRCIO: nós vamo no cartório... (…) No cartório, entendeu? E depois você me
encaminha o AR (fl. 223). (...)

Aos 45´19´´:

MÁRCIO: Eu disse a eles [Ciro  e  Eduardo]: 'olha, eu não acredito nisso aqui.
Assim, pra mim esses caras pegaram, foram juntando as coisas, puseram isso aí e
ele assinou. Ele assinou porque isso aqui não é da cabeça dele”. Até juntaram...
(…) Esses papeis ficaram presos (apreendidos pela PF)?

EXPEDITO: ficou tudo lá, pô. Ficou tudo lá, rapaz. O original, Tudinho.

MÁRCIO: vamos resolver.

EXPEDITO: vai  dar certo,  ele [Eduardo] vai  ser o deputado mais votado do
Estado. Vai dar certo.

MÁRCIO: Ele [Eduardo] deve chegar hoje, chegar amanhã. Mas aí eu vou falar
com ele, pra juntar esse negócio, aí eu vou trazer o teu. O que quer fazer? Porque
a Land tá alienada, não tem o que fazer...

Aos 48´08´´:

MÁRCIO: tem que sair como 'eu não li, não sei ler' (fl. 224).

37 No  laudo  pericial  n° 618/2018-INC/DITEC/PF  (cópia  anexa),  consta  transcrição  integral  dos  diálogos
captados neste encontro. Márcio promete entre cem e cento e cinquenta mil reais a JOSÉ EXPEDITO, além
da quitação de dívidas referentes a um veículo Land Rover.
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Aos  49´38´´:  Márcio  reafirma  que  não  tem  como  os  parlamentares  nomearem
EXPEDITO a cargo em comissão, mas ao Márcio é possível.

MÁRCIO: E não adianta que com eles (Ciro e Eduardo), mesmo que quisessem,
não tinha como você ficar perto deles. (…) Agora comigo tu pode ficar. Não tem
problema nenhum. Tu pode ser funcionário da Assembleia até nós ver o que que
acontece. Nós vamos ganhar a eleição lá, se Deus quiser (fl. 225).

Aos 56´08´´:

MÁRCIO:  eu quero matar isso essa semana. (…) Agora você não pode viajar
porque eu não posso tá falando contigo no telefone (fl. 225). 

1h03´49´´:  Márcio pede os boletos do banco para pagar: levanta esse débito pra
mim. No Citibank e no Banco do Brasil. Eu quero o papel (fl. 226).

Ainda  neste  encontro  reapareceu  o  nome  de  ELIAS MANOEL DA SILVA ligado  a
Eduardo da Fonte.  Aos 25´20´´,  Márcio  repreendeu EXPEDITO por manter contato
com ELIAS (porra, tu fica falando com o Elias).  EXPEDITO nega. Márcio: o DUDU
(Eduardo da Fonte) falou que o ELIAS falou que tu mandou mensagem (fl. 226).

Aos 39´45´´, falaram da denúncia ajuizada pela PGR pela entrega de vantagem indevida
de dois  milhões  de reais  da UTC (Inq.  4.07438).  Márcio:  tá  dizendo na PGR o seu
relatório, que teve indício e tudo e tal.  EXPEDITO: não posso te falar isso, não posso
falar que eu não sei. Tava com os cabas lá dentro, e tava o nome do Elias. Ahhhh, rapaz,
eu sei de onde tirou o nome do ELIAS. Foi o negócio do partido que foi fazer o depósito
da UTC. Márcio: da UTC. EXPEDITO: aí o Elias imediatamente avisa (fl. 226).

Aos 26´39´´, trataram das revelações que EXPEDITO fez à PF sobre Marcos José Santos
Meira, advogado que recebeu R$ 1,25 milhão a pedido de Eduardo da Fonte, conforme
detalhado  no  RAMA  n° 107/2017.  Márcio  perguntou:  o  que  você  disse  do  doutor
Marcos Meira? (fl. 229).

Aos 58´16´´, trataram de Daividson Tolentino de Almeida39, ex-assessor de Eduardo da
Fonte,  ex-coordenador-geral  no  Ministério  do  Trabalho  e  indicado  para  a  Agência
Nacional de Saúde Suplementar. Márcio perguntou:

tu botou o Daividson na história. EXPEDITO: Daividson tava na papelada toda.
Tava tudinho lá. Márcio: ei, isso vai ser melhor pra ti, melhor pra Dudu, vai ser
melhor  pra  mim.  Porque  hoje  eu  tô  com dois  amigos  que  eu  gosto.  Eu  falei
“Dudu, ô, Dudu, o Rodrigo [assim também era chamado José Expedito Rodrigues
de Almeida,  em razão do sobrenome “Rodrigues”]  quando fala de ti chora. Eu
falei: Dudu, ele chora que nem menino. Nem se preocupa.  Dei 10 mil pra ele
agora. Aí ele: ele tá acertado contigo. Eu vou dar, não falei que ia dar?! Vamos
resolver nada hoje. Fica de boa. Vai mandar passar as roupas. Ajeita. Se ajeita.
Fica de boa. Daqui pra quarta-feira nós se fala. Depois de amanhã ou amanhã à
noite  (fl. 232).  Eu vou conversar hoje com ele  (Eduardo).  Se ele chegar hoje.
Acho que ele chega. Quando chegar hoje de noite aí eu vou dizer que conversei
com você. O que eu disse pra ele:  Eduardo, desde o início ele disse que o que

38 Esta conversa versou sobre um DOC eletrônico feito em 06/08/2010 de cem mil reais. A UTC repassou ao
Diretório Regional do PP.

39 Segundo os depoimentos prestados em 2016, também trabalhou no transporte de valores em espécie para os
parlamentares Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte.
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precisa fazer pra te livrar disso aí ele faz.  EXPEDITO respondeu:  o que você
falar eu faço.

Ficou claro que  Márcio  Junqueira conversaria com  Eduardo  da Fonte assim que  o
Deputado  chegasse a Brasília/DF. E de fato  Márcio  foi ao Congresso Nacional no dia
seguinte, 27/02/2018, conforme levantamento (fl. 233).

(…)

No diálogo a seguir, Márcio Junqueira (“M5”) faz a José Expedito (“M1”) referências
expressas ao Senador da República Ciro Nogueira:

EXPEDITO:  (Ininteligível)  ...  sabe  como é  que  é  Ciro,  né?  Era  aquilo  ali  aí
(Ininteligível)  acabou.  Não dava  mais.  Márcio:  Como  é  que  pode,  né?
EXPEDITO: E. bastante dinheiro, né? Não é? Pra quê isso? Márcio: Ai ai ai. Eu
sei  que pegou todo mundo,  pegou Marcos Meira,  pegou Adauto,  pegou Elias,
pegou Djalma,  pegou Ciro, pegou tu.  EXPEDITO: Todo mundo. É, porque tava
junto,  né?  Tudo  papel  comprovando.  Márcio:  de  mim,  eles  não perguntaram
nada?

Em diálogos  interceptados  em 27/02/2018,  combinaram  que  Márcio  pagaria  títulos
bancários de dívidas (boletos) de EXPEDITO (fl. 195).

Os  diálogos  captados  em  escuta  ambiental,  as  interceptações  telefônicas,  as

imagens dos encontros, o dinheiro apreendido em posse de José Expedito e as circunstâncias

dos eventos, tudo detalhadamente registrado em autos circunstanciados e laudos periciais,

compõem,  a  toda  evidência,  conjunto  indiciário  sólido  da  prática  reiterada  do  crime  de

embaraço à investigação de organização criminosa pelos denunciados.

Os trabalhos de análise, convergindo informações obtidas nas medidas cautelares,

também  respaldam  a  conclusão  firmada  na  denúncia  de  que  MÁRCIO JUNQUEIRA,  nas

tratativas com  José Expedito, agia não em nome próprio, mas a mando  de EDUARDO DA

FONTE e CIRO NOGUEIRA, para quem Expedito trabalhou por dez anos.

Para esse fim, MÁRCIO JUNQUEIRA fez a José Expedito vários pagamentos, cuja

soma – entre quitação de boletos e entrega de dinheiro  – passou de cem mil reais,  isso  no

curto intervalo de três meses. Às fls. 44 e seguintes da AC 4.375, constam autos de apreensão

de  vários  bilhetes  aéreos  e  rodoviários  em nome de José  Expedito  pagos  por  MÁRCIO

JUNQUEIRA. Até uma promessa de mais cento e cinquenta mil reais foi feita40.

40 Disse ao depoente [Expedito] que lhe pagaria R$ 150.000,00 em espécie, ainda esta semana, para 'resolver
tudo'” (fl. 250 do apenso 1 da AC n° 4.383).
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Esses valores  obviamente  não  eram de MÁRCIO JUNQUEIRA. E nem poderiam

ser. Durante a busca em sua casa, MÁRCIO JUNQUEIRA informou aos policiais que tem como

uma de suas  remunerações  um salário de  aproximadamente  R$ 6.000,00 proveniente  de

partido  político.  Sobre  o  aluguel  de  sua  residência,  foi  constatado,  através  de  recibo

encontrado no local da busca, que o valor do aluguel é de R$ 6.400,00 por mês. O alvo

informou que outra parte de sua renda é derivada de ajuda de terceiros, sem especificar as

pessoas (fl. 354 do vol. II da AC n° 4.383).

MÁRCIO JUNQUEIRA,  portanto, não  trabalhava  para  si  e  nem  sequer  tinha

respaldo financeiro próprio para bancar tantas doações desinteressadas a Expedito ou pagar

boletos, hotéis, motorista, viagens de avião e ônibus. Não dirigia as ações de embaraçamento

e não era beneficiário delas, uma vez que não era investigado, até então, na “Operação Lava

Jato”. Ele simplesmente  as executava por ser  o  elo com  José Expedito  em  proteção aos

superiores CIRO NOGUEIRA e EDUARDO DA FONTE.

Os nomes dos parlamentares foram repetidamente citados, de forma espontânea,

por  MÁRCIO JUNQUEIRA nos  diversos  áudios  interceptados  pela  Polícia  Federal,

especialmente quando questionava a José Expedito sobre os depoimentos prestados à Polícia

Federal.  Em  diálogos  gravados  na  interceptação  telefônica  e  na  escuta  ambiental,  há

expressas  referências  aos  nomes  “DUDU”,  “DUDA”,  “EDUARDO”,  e  “CIRO”.  E  seus

nomes eram citados justamente nos contextos de promessa e oferta de vantagens a Expedito

como contrapartida da retratação dos depoimentos de 2016, referentes ao Inq nº 4.631.

Além dessas referências,  chama atenção o fato de  MÁRCIO JUNQUEIRA ter se

encontrado com EDUARDO DA FONTE, na casa do Deputado Federal em Brasília, em 27 de

fevereiro de 2018, ou seja, “precisamente entre os dois eventos criminosos monitorados pela

Polícia Federal (nos dias 26 e 28 de fevereiro passado), os quais foram encerrados com

pagamentos em espécie pelo silêncio da testemunha”. Tal visita “converge com a afirmação

de  MÁRCIO JUNQUEIRA,  captada  durante  a  ação  controlada  de  segunda-feira [dia

26/02/18], segundo a qual procuraria pessoas para tratar dos detalhes do tal documento em

que José Expedito negaria as declarações prestadas à Polícia Federal.”41

41 Conforme mencionado na representação da autoridade policial, a fl. 182 da AC 4375.

INQUÉRITO Nº 4720/DF 30



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Ainda  nesse  dia,  MÁRCIO combinou com Expedito a  ida  ao  cartório  para  a

elaboração de um documento que desacreditasse seus depoimentos à PF em 2016 (fl. 201),

provando  a  ingerência  do  Deputado  Federal  aqui  denunciado  nas  condutas  ilícitas  aqui

narradas.

Em relação a  CIRO NOGUEIRA,  José  Expedito era seu nome de confiança. A

procuração  que  o  Senador  lhe  outorgou  (fls.  103  e  131)  é  só  uma  manifestação  desta

confiança. Além disso, nos diálogos interceptados, houve menção expressa de  MÁRCIO a

casos de interesse de  CIRO, como  o repasse da UTC  e a Pajero blindada  que transportou

dinheiro a seu favor e estava em nome da empresa ADPL Motors, cujos proprietários de fato

são Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte, conforme depoimento prestado por José Expedito

em 2016 (páginas 23 e 24 do RAMA 107/2017).

Nesse sentido, a conversa interceptada entre  MÁRCIO JUNQUEIRA e  Expedito,

em 26/02/2018,  confirma  a  preocupação  com referências  feitas  ao  veículo. Aos  32´10”:

MÁRCIO questionou:  tu falou da Pajero?  EXPEDITO:  falei. Tava tudo dentro da mala. O

que eu paguei de cartão meu, tudo dentro da mala. Tudo! (…) Na Polícia Federal ficou lá,

os documentos todinhos, ficou lá (fl. 235). Consta auto de apreensão da nota fiscal do serviço

de  blindagem  desse  veículo,  documento  analisado  do  Relatório  de  Análise  de  Material

Apreendido n.º 107/2017.

Em suas defesas preliminares, os denunciados  esforçam-se para desqualificar o

vínculo dos parlamentares com as tratativas firmadas com José Expedito.  Sobre os valores

pagos à testemunha, MÁRCIO JUNQUEIRA disse que foram ajuda humanitária a “um amigo

que passava por necessidades”.

Comparada  essa  versão  com  o teor  espontâneo  e  verdadeiro  da  interceptação

ambiental  e  demais  provas dos autos,  em especial das diligências resultantes de buscas e

apreensão autorizada  no bojo da  Ação Cautelar  n°  4.383,42 essa linha de defesa  torna-se

insustentável.

42 Decisão de fls. 213/220 da AC 4383.
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O resultado destas  buscas  foi  a  obtenção de  mais  elementos  de ligação entre

CIRO NOGUEIRA e a  testemunha-chave José Expedito,  além do descortinamento de outros

crimes praticados pelo Senador43. Nesse sentido, a denúncia elenca os seguintes elementos de

prova:

(i) folha  de  papel44 com  uma  pesquisa  sobre  José  Expedito  Rodrigues  de

Almeida.

A redação do documento principia com a frase: 1. A pessoa que o senhor pediu

para verificar não consta nada aqui no senado  (fl.  253). Entrevistado durante a busca, o

chefe de gabinete do Senador, Marcelo Lopes da Fonte, confirmou que o documento foi uma

pesquisa feita por ele mesmo a pedido do Senador (fl. 252).

43 As buscas em endereços de Ciro Nogueira levaram ainda às apreensões de 204 munições de calibre restrito
(9mm) de origem estrangeira (art. 18 da Lei n° 10.826/2003), 34 munições de calibre restrito .357 (art. 16 da
Lei n° 10.826/2003) (fl. 265 do vol. II da AC n. 4.383), R$ 104.615,00 (fl. 257), R$ 72.300,00 (fl. 263), R$
40.950,00 (fl. 264) e R$ 5.000,00 (fl. 264), bem como a documentos que sugerem  crime de  peculato na
apropriação  de salário  de assessor parlamentar  indicado pela  deputada  federal  IRACEMA PORTELLA,
esposa de  Ciro (fl. 257),  fato a ser melhor investigado em inquérito já requerido a essa  Corte  no bojo do
documento PGR de n° N.º 619/LJ/2018-REFD, Sistema Único nº 123567/2018, de 07 de maio de 2018.  

44 Item 1 – fl. 253 da AC n° 4.383.
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(ii) mensagem extraída do telefone celular de  MÁRCIO JUNQUEIRA,  enviada a

CIRO NOGUEIRA, pelo aplicativo  WhatsApp,  às 02:49h de 22/03/2018,  em que  MÁRCIO

encaminha a CIRO os dados de contato de José Expedito (“Almeida Sp”);45

(iii) a análise  dos telefones  de  MÁRCIO JUNQUEIRA pela  Polícia  Federal

demonstrou  que  os  denunciados mantinham  estratégia  comum de  criminosos:  apagar

conversas,  registros  de  chamada  e  utilizar  de  diferentes  números  de  celular  (troca  de

telefone).46

(iv) depoimento  de  MÁRCIO JUNQUEIRA,  confirmando  que  ao  afirmar  que

trataria dos boletos “com eles”, se referia a EDUARDO DA FONTE e a CIRO NOGUEIRA.

Vê-se, assim, que há elementos de prova de que  CIRO NOGUEIRA manifestava

interesse em assuntos relacionados a José Expedito, bem como da existência de ligação entre

eles.  Além disso,  a espontaneidade e a clareza  dos  diálogos colocam,  sem sombra de

dúvidas, o  Senador e  o Deputado na cena do crime,  na  autoria  intelectual  das  ações,

embora MÁRCIO JUNQUEIRA tenha tentado, posteriormente e por óbvio,  mas sem qualquer

sucesso, isentá-los.

A denúncia ofertada traz  lastro probatórios suficiente de que,  entre  outubro de

2017 e março de 2018,  o Senador da República  CIRO NOGUEIRA e o Deputado Federal

EDUARDO DA FONTE,  utilizando-se  do  ex-Deputado  Federal,  assessor  e  correligionário

MÁRCIO JUNQUEIRA como intermediário,  com o propósito de embaraçar investigação de

organização  criminosa  em  curso  no  STF,  ofereceram  vantagens  econômicas  diversas  e

custearam valores em espécie a José Expedito Rodrigues, exigindo-lhe, como contrapartida,

que:  (a)  caso  fosse  reinquirido  por  investigadores  da  “Operação  Lava  Jato”,  mantivesse

silêncio,  omitindo informações  relevantes  para  as  investigações;  (b)  assinasse documento

ideologicamente  falso,  declarando  que  agira  sob  coação  e  erro  ao  prestar  declarações  à

45 Celular apreendido na casa do investigado. Identificação IMEI 356554089058677 (item 3.5 do Relatório de
Análise de Material Apreendido n°43/2018).

46  “Ainda sobre este aparelho, os analistas constatam a exclusão de conversas e de registros de chamada.
Observam ainda que o celular,  conquanto vinculado ao número 61-99832-9012 (alvo  de interceptação
telefônica),  não  é  o  mesmo  aparelho  utilizado  por  MÁRCIO  JUNQUEIRA  durante  o  período  das
interceptações  (diferentes  numerações  de  IMEI).  Em outras  palavras,  MÁRCIO JUNQUEIRA trocou o
aparelho celular utilizado entre o período das interceptações telefônicas e o cumprimento dos mandados de
busca” (pág. 28 do Relatório – RE 82/2018).
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Polícia Federal no bojo do Inq. 4.631, oportunidade em que narrou dezenas de eventos de

transporte  oculto  de  dinheiro  por  ordem  dos  citados  parlamentares;  (c)  se  afastasse  de

Brasília, permanecendo distante do cenário das investigações.

Ao  longo  da  narrativa  e  do  farto  conteúdo  probatório  acima  mencionado,  a

denúncia menciona os diversos elementos de convicção obtidos para demonstrar muito mais

do que a mera plausibilidade da imputação.

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)

II.5.  Alegações dirigidas à atipicidade da conduta  imputada: da suposta ausência de
elementar do crime (inexistência de inquérito policial em curso) e da equivocada
tese de crime impossível

As  defesas  de  alguns  dos denunciados sustentam  a  atipicidade  das  condutas

descritas na denúncia, ante à ausência, no período da suposta obstrução, de investigação em

curso que apurasse infração penal envolvendo organização criminosa e o tipo penal atribuído

na denúncia não abrange condutas praticadas durante processo judicial.

A defesa  de  EDUARDO DA FONTE afirma,  ainda,  que  a  denúncia  deve  ser

rejeitada, por estar caracterizada hipótese de crime impossível.

Tais considerações dizem respeito,  sobretudo, ao mérito da pretensão deduzida

em juízo, devendo ser resolvidas ao final da instrução processual. Não obstante a robustez

dos elementos probatórios descritos no item anterior, na atual fase de mera admissibilidade da

acusação,  tais  questões  não  devem ser  consideradas com  profundidade,  prevalecendo  o

princípio do “in dubio pro societate”.
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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  n.  3108/BA,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  j.
15.12.2011, v.u., DJE de 21.03.2012).

Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva
da  prova  ou apreciação  exauriente  dos  argumentos  das  partes,  bastando o  exame da
validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e
de materialidade. (STF, Pleno, HC n. 128453/TO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20.10.2015,
v.u., DJE de 13.11.2015).

Todavia, apenas a título argumentativo, no tocante às alegações de que a denúncia

não indicou  o inquérito policial em curso que teria sido obstruído pelos denunciados,  cabe

destacar que o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13 não se perfaz apenas quando

o agente, de qualquer forma, impede ou embaraça o andamento de investigação em sentido

estrito (inquérito policial) de infração penal que envolva organização criminosa.

A palavra investigação,  na lei,  deve ser interpretada de forma extensiva,  para

abranger  não  apenas  a  investigação  em  sentido  estrito (investigação  pela  polícia),  mas

também qualquer outro procedimento investigatório criminal – como os PICs instaurados

diretamente pelo Ministério Público47) e, ainda, o próprio processo judicial.48

Com efeito, para o grupo organizado, tão relevante quanto planejar, é procurar

garantir  a  impunidade  dos  seus  atos.  A  impunidade  se  conquista  de  várias  maneiras:

ameaçando  ou  matando testemunhas,  destruindo  documentos  ou,  ainda, impedindo  a

investigação da infração.

Não  se  pode  perder  de  vista  tratar-se aqui  de  um  crime  contra  a  própria

Administração  da  Justiça,  o  que  autoriza  a  adoção  de  uma  interpretação  que  revele  a

verdadeira mens legis.

Também  não convence o argumento defensivo de  ser inviável a imputação  por

caracterizar hipótese de crime impossível.

47 com lastro na Resolução nº 13/2006 do CNMP
48 Seguem nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Pinto, Ana Luiza 

Almeida Ferro, Luiz Flávio Gomes, Flávio Cardoso Pereira.
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Sob a ótica da defesa,  como “o autor do delito de mão própria [José Expedito]

não iniciou a execução do crime de obstrução de investigação – e jamais pretendeu iniciá-la

– e como não existe tentativa de participação se o delito principal não foi sequer tentado”,

não cabe qualquer imputação criminal aos denunciados.

Percebe-se claramente que a defesa confunde institutos básicos do direito penal

ou,  no  mínimo,  utiliza-se  de  premissas  conceitualmente  equivocadas  para  eximir  os

denunciados da responsabilização criminal.

De pronto,  olvida-se a defesa de que  o crime impossível pressupõe a absoluta

inidoneidade do meio ou do objeto. Nenhum dos dois fatores estão presentes na hipótese aqui

versada: (a) o silêncio de José Expedito,  embora não fosse o único, era um meio eficaz de

embaraçar  a investigação; (b) José Expedito,  como fonte viva de informação e testemunha

dos delitos cometidos pelos parlamentares denunciados, tinha como contribuir efetivamente

para  o  descortinamento da  organização  criminosa  objeto  de  investigação  no  âmbito  da

“Operação Lava Jato”.

Os diversos pagamentos que  José Expedito vinha recebendo por intermédio de

MÁRCIO JUNQUEIRA nada  mais  são  do  que  um  dos  modos de  execução  do  crime  de

obstrução à justiça, assim como a pretendida elaboração de documento em cartório, no qual

José  Expedito se  retrataria  de  declarações  prestadas  anteriormente. A intenção  de  José

Expedito, nesse contexto, é irrelevante para a consumação do delito imputado na exordial.

O crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13 é comum, de natureza formal

(ou de consumação antecipada), no que diz respeito ao núcleo embaraçar. Logo, não se exige

nenhuma qualidade ou condição especial  do agente,  consumando-se quando o sujeito,  de

qualquer modo, atrapalhar ou perturbar o andamento normal da investigação ou do processo,

ainda que não alcance a sua interrupção propriamente dita.

Na  hipótese  em  análise,  ficou  claramente  demonstrado  que  os  denunciados

empreenderam variados tipos  de  esforços  para  que uma testemunha-chave de crimes  em

apuração  no  âmbito  da  “Operação  Lava  Jato”  não  mais  colaborasse  com  os  órgãos  de
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persecução  com  o  nítido  propósito  de,  no  mínimo,  embaraçar  a  atividade  persecutória

criminal do Estado.

Nesse  sentido,  a  denúncia  narra  que  os  denunciados  ofereceram  vantagens

econômicas diversas e custearam valores em espécie a José Expedito Rodrigues, exigindo-

lhe,  como contrapartida, que:  (a)  caso fosse reinquirido por  investigadores da “Operação

Lava Jato”, mantivesse silêncio, omitindo informações relevantes para as investigações; (b)

assinasse  documento  ideologicamente  falso,  declarando  que  agira  sob  coação  e  erro  ao

prestar declarações à Polícia Federal no bojo do Inq. 4.631, oportunidade em que narrou

dezenas de eventos de transporte oculto de dinheiro por ordem dos citados parlamentares; (c)

se afastasse de Brasília, permanecendo distante do cenário das investigações.

Nenhuma  das  teses  defensivas  é apta  a  obstar  o  recebimento  da  denúncia,

devendo-se dar regular sequência à ação penal, na qual, sob o contraditório, terão as partes

oportunidade de produzir provas para, ao final, ou seja, em momento processual adequado,

ter-se juízo definitivo acerca das imputações.

III

Ante  o  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, 15 de outubro de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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