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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais,

vem  manifestar-se  sobre  as  respostas  à  denúncia, apresentadas  por  JOSÉ SARNEY (fls.

2444/2482), GARIBALDI ALVES FILHO (fls. 2484/2519), JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO (fls.

2524/2535), FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (fls. 2551/2554), NELSON CORTONESI

MARAMALDO (fls.  2570/2577),  LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO (fls.  2570/2577),  VALDIR

RAUPP DE MATOS (fls.  2580/2619),  JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (fls.  2635/2795)  e

ROMERO JUCÁ FILHO (fls. 2839/2919), nos termos que se seguem.

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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I

1. DA IMPUTAÇÃO FEITA NA DENÚNCIA

A denúncia  imputou  aos  Senadores  da  República  JOSÉ RENAN VASCONCELOS

CALHEIROS, GARIBALDI ALVES FILHO, ROMERO JUCÁ FILHO, VALDIR RAUPP DE MATOS, ao ex-Pre-

sidente JOSÉ SARNEY, e a JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA

SANTOS REIS, NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO a prática dos

crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, tipificados, respec-

tivamente, nos arts. 317-§1º e 333-§1º do Código Penal e no art. 1º-V e §4º da Lei 9.613/1998

(fls. 1876/2006).

A denúncia narra que, em 2008 e em 2010, o Senador da República JOSÉ RENAN

VASCONCELOS CALHEIROS, em razão do seu cargo, solicitou vantagem indevida ao então Presi-

dente da PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. (TRANSPETRO), JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, com

o propósito de ocultar e dissimular a natureza,  a  origem,  a localização,  a movimentação e  a

propriedade dos valores ilícitos, e ajustaram que a vantagem seria entregue sob a forma de do-

ações a Diretórios Estaduais ou a Diretórios Municipais do Partido do Movimento Democráti-

co Brasileiro (PMDB), naqueles anos. 

A denúncia também narra que JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO solicitou vanta-

gem indevida a LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO e a NELSON CORTONESI MARAMALDO – admi-

nistradores da NM ENGENHARIA e da NM SERVIÇOS –, que foi entregue sob a forma de doação

oficial a Diretórios políticos indicados por RENAN CALHEIROS. Segundo a denúncia, com o pro-

pósito de ocultar e dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação e a proprie-

dade dos valores ilícitos, eles agiram de modo que a entrega da vantagem ilícita fosse feita sob

a forma de doações a Diretórios estaduais ou a Diretórios municipais do Partido do Movimen-

to Democrático Brasileiro (PMDB), em 2008 e em 2010. 

Em seguida, os valores foram total ou parcialmente destinados a aliados de RENAN

CALHEIROS, mediante diversas operações fracionadas, de forma a ocultar e dissimular a nature-

za, origem, localização, movimentação e propriedade da vantagem indevida. 

Como contrapartida a estes pagamentos de vantagens ilícitas, SÉRGIO MACHADO, na

condição de Presidente da TRANSPETRO, praticou atos de ofício consistentes em promover, au-
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torizar e direcionar as licitações e contratações da TRANSPETRO - que é sociedade de economia

mista – em favor da NM ENGENHARIA.

Segundo a denúncia,  em 2008, o Senador da República  GARIBALDI ALVES FILHO

solicitou, em razão do seu cargo, vantagem indevida a SÉRGIO MACHADO, então Presidente da

TRANSPETRO, e que eles, com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, origem, localiza-

ção, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, agiram para que a vantagem fosse en-

tregue sob a forma de doação ao Diretório Estadual do PMDB do Rio Grande do Norte em

2008. 

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO,  segundo  a  denúncia,  solicitou  a  LUIZ

FERNANDO NAVE MARAMALDO e  a  NELSON CORTONESI MARAMALDO,  administradores  da  NM

ENGENHARIA, o pagamento de vantagem indevida mediante doação oficial ao Diretório político

indicado por  GARIBALDI ALVES FILHO,  havendo estes acusados, com o propósito de ocultar e

dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e propriedade dos valores ilícitos,

efetivado o pagamento por meio de doação efetivada ao Diretório Estadual do PMDB no Rio

Grande do Norte em 2008. 

Estes valores foram totalmente  entregues a MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, aliada de

GARIBALDI ALVES FILHO, a partir do Diretório Estadual do PMDB, de forma a ocultar e dissi-

mular a natureza,  origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores

provenientes, direta ou indiretamente, de prática de crime contra a administração pública. 

Em contrapartida a estes pagamentos, SÉRGIO MACHADO, na condição de Presiden-

te da TRANSPETRO, praticou atos de ofício, consistentes em promover, autorizar e direcionar as

licitações e contratações da TRANSPETRO em favor da NM ENGENHARIA.

A denúncia acrescenta que, em 2008, o Senador da República ROMERO JUCÁ FILHO

solicitou,  em razão do seu cargo, vantagem indevida  ao então Presidente  da  TRANSPETRO,

SÉRGIO MACHADO, havendo ambos os acusados, com o propósito de ocultar e dissimular a na-

tureza, origem, localização, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, ajustado a entre-

ga da vantagem por meio de doações efetivadas ao Diretório Estadual de Roraima do PMDB

naquele ano de 2008. 

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO,  segundo  a  denúncia,  solicitou  a  LUIZ

FERNANDO NAVE MARAMALDO e  NELSON CORTONESI MARAMALDO,  administradores  da  NM

ENGENHARIA, o pagamento de vantagem indevida mediante doação oficial ao Diretório Político
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de Roraima, indicado por ROMERO JUCÁ FILHO, tendo estes acusados, com o propósito de ocul-

tar e dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e propriedade dos valores ilíci-

tos, efetivado o pagamento por meio de doação efetivada ao Diretório Estadual de Roraima do

PMDB em 2008. 

Estes valores foram entregues para aliados de ROMERO JUCÁ FILHO,  mediante di-

versas operações fracionadas, de forma a ocultar e dissimular a natureza, origem, localização,

disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de

prática de crime contra a administração pública. 

Em contrapartida a estes pagamentos, JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, na con-

dição de Presidente da TRANSPETRO, praticou atos de ofício, consistentes em promover, autori-

zar e direcionar as licitações e contratações da TRANSPETRO em favor da NM ENGENHARIA.

Segundo a denúncia, em 2008, o então Senador da República JOSÉ SARNEY solici-

tou  em razão do seu  cargo, vantagem indevida  ao  então Presidente  da  TRANSPETRO,  JOSÉ

SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, tendo ambos os denunciados com o propósito de ocultar e dis-

simular  a  natureza,  origem,  localização,  movimentação e  propriedade dos  valores  ilícitos,

ajustado o pagamento por meio de doações efetivadas a dois Diretórios Estaduais do PMDB, o

do Maranhão e o do Amapá, em 2008. 

SÉRGIO MACHADO, narra a denúncia, solicitou a LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO

e NELSON CORTONESI MARAMALDO, administradores da NM ENGENHARIA, o pagamento de van-

tagem indevida mediante doação oficial a Diretórios políticos indicados por JOSÉ SARNEY, ha-

vendo estes acusados, com o propósito de ocultar e dissimular a natureza, origem localização,

movimentação e propriedade dos valores ilícitos, efetivado o pagamento por meio de doações

efetivadas a Diretórios estaduais do PMDB em 2008. 

Estes valores foram parcialmente entregues para aliados de JOSÉ SARNEY, mediante

diversas operações fracionadas, de forma a ocultar e dissimular a natureza, origem, localiza-

ção, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamen-

te, de prática de crime contra a administração pública.

Em contrapartida a estes pagamentos, SÉRGIO MACHADO, na condição de Presiden-

te da TRANSPETRO, praticou atos de ofício, consistentes em promover, autorizar e direcionar as

licitações  e  contratações  da  TRANSPETRO,  sociedade de economia  mista,  em favor  da  NM

ENGENHARIA.
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Também nos termos da denúncia, em 2012, o Senador da República VALDIR RAUPP

DE MATOS solicitou,  em  razão  do  seu  cargo, vantagem  indevida  ao  então  Presidente  da

TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, tendo ambos os acusados, com o propósito de ocultar e dissi-

mular a natureza, origem localização, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, ajusta-

do o pagamento por meio de doações efetivadas  ao Diretório Nacional do PMDB em 2012,

para posterior transferência à campanha de  GABRIEL CHALITA à Prefeitura Municipal de São

Paulo no mesmo ano. 

De  acordo  com  a  denúncia,  JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO solicitou  a

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, administrador da ODEBRECHT AMBIENTAL, o pa-

gamento de vantagem indevida mediante doação oficial ao Diretório Nacional do PMDB, in-

dicado por  VALDIR RAUPP DE MATOS,  havendo FERNANDO REIS,  com o propósito de ocultar e

dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e propriedade dos valores ilícitos,

efetivado o pagamento por meio de doações efetivadas ao Diretório Nacional do PMDB em

2012. 

Estes valores foram totalmente para a campanha de GABRIEL CHALITA, de forma a

ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade

de valores provenientes, direta ou indiretamente, de prática de crime contra a administração

pública. 

Em contrapartida a estes pagamentos, JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, na con-

dição de Presidente da TRANSPETRO, praticou atos de ofício, consistentes em promover, autori-

zar e  direcionar  as  licitações  e  contratações  da  TRANSPETRO em  favor  da  ODEBRECHT

AMBIENTAL.

Segundo a denúncia,  SÉRGIO MACHADO tinha o apoio político  de Senadores do

PMDB, inclusive de RENAN CALHEIROS, GARIBALDI ALVES, ROMERO JUCÁ FILHO e JOSÉ SARNEY,

para sua manutenção no cargo de Presidente da TRANSPETRO. Estes parlamentares e o então Se-

nador JOSÉ SARNEY, em troca da vantagem indevida, além de apoiarem SÉRGIO MACHADO, omi-

tiram-se quanto ao cumprimento do dever parlamentar de fiscalização da administração públi-

ca federal, viabilizando assim, indevidamente, o funcionamento de organização criminosa vol-

tada para a prática de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva e lavagem de di-

nheiro no âmbito da TRANSPETRO. Assim, em razão desse apoio político e da ausência de fisca-
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lização, SÉRGIO MACHADO efetivamente  praticou  os atos  necessários  para  que a  NM

ENGENHARIA e a ODEBRECHT AMBIENTAL continuassem a obter contratações na TRANSPETRO.

Devidamente notificados, os denunciados apresentaram respostas à acusação, por

intermédio das quais suscitaram questões preliminares e de mérito, a seguir expostas.

2. DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELOS DENUNCIADOS  

2.1  A defesa do ex-Presidente JOSÉ SARNEY suscita as seguintes questões (fls.

2444/2482):

(i) inépcia da denúncia, vez que:

(i.a) ao imputar-lhe a conduta de solicitar vantagem indevida a Sérgio Machado em 2008,

não descreve  “minimamente as circunstâncias de tempo, modo, forma e local em que

isso teria ocorrido, e nem a pluralidade de ocasiões”, dificultando o exercício regular do

seu direito de defesa; 

(i.b) “não consegue especificar como, onde, e de que maneira JOSÉ SARNEY teria solicita-

do, aceitou ou recebido vantagem indevida; nem tampouco, a sua influência na nomea-

ção ou na manutenção de Sérgio Machado na Transpetro, que, como se sabe, não é atri-

buição inerente ao cargo de Senador da República; menos ainda, que ele teria ocultado,

dissimulado ou embolsado as doações feitas aos diretórios estaduais do PMDB e efeti -

vamente destinadas (…) às campanhas de dois candidatos a prefeito em 2008”; 

(i.c) não descreve “qualquer ato concreto, de ofício ou não, que JOSÉ SARNEY poderia ter

praticado, seja em troca de vantagem ilícita, para si ou para terceiros, seja para dissi -

mular ou ocultar valores doados a outros sujeitos”;

(i.d) a incidência “da causa de aumento de pena do crime de lavagem também não en-

contra respaldo em narrativa sólida da acusação, que, esclareça-se, pretende o aumento

porque os crimes de lavagem teriam sido praticados de forma reiterada – malgrado su-

ponha solicitação única – ou pelo envolvimento de organização criminosa, que a denún-

cia não aborda”;

(i.e)”os diálogos instigados por Sérgio Machado não mostram qualquer conduta comis-

siva ou omissiva criminalmente relevante de JOSÉ SARNEY; mostram, apenas, uma artifici-

al argumentação que objetiva incriminá-lo”;
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(ii) ausência de justa causa para o exercício da ação penal, vez que a denúncia estaria

desprovida de elementos  probatórios  mínimos  suficientes  a respaldar  a narrativa nela

apresentada pelo Ministério Público Federal;

(iii) a denúncia apresentaria as seguintes inconsistências:

(iii.a) a denúncia,“ao afirmar que as tratativas ilícitas ocorriam em visitas dos denunci-

ados e de seus representantes à Transpetro, (…) nem menciona JOSÉ SARNEY”; 

(iii.b) a denúncia “apresenta dados das campanhas de 2010 e 2014, para insinuar que,

considerados o tamanho do Estado e a população, a arrecadação do diretório estadual

do PMDB no Maranhão seria demonstração de irregularidade (…), muito embora (…) a

imputação trate de doações eleitorais lícitas feitas nas eleições municipais de 2008”; 

(iii.c) embora a denúncia afirme “que as gravações clandestinas de Sérgio Machado (…)

demonstrariam a proximidade dele com os senadores JOSÉ SARNEY, Renan Calheiros e Ro-

mero Jucá, e a intimidade destes entre si”, tais conversas “não revelam, nem sequer su-

gerem, que o denunciado tivesse solicitado vantagem indevida ou participado de dissi-

mulação da natureza daquelas doações eleitorais lícitas feitas a terceiros por uma em-

presa com quem ele nunca teve relação”;

(iii.d) doações de empresas a candidatos ou a campanhas eleitorais, aprovadas na Justiça

Eleitoral antes de o STF declará-las inconstitucionais, “não poderiam, por si só, (…) ser

consideradas ilícitas e, muito menos, condutas criminosas”;

(iii.e) “não se pode atribuir o crime de lavagem de dinheiro a alguém que – conforme a

denúncia mesma – jamais teve a posse ou sequer a disponibilidade do numerário: é o

caso de JOSÉ SARNEY”; 

(iii.f) “a denúncia pede, até, a incidência especial da causa de aumento de pena prevista

no art. 327, § 2º, do Código Penal, (…) malgrado o Supremo Tribunal Federal já tenha

decidido, em acórdão relatado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki que 'é incabível a

causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato

parlamentar'”; 

(iii.g) “embora repita à exaustação que haveria corrupção em troca de apoio político a

Sérgio Marchado, a denúncia não explica como, onde, e de que maneira JOSÉ SARNEY te-

ria solicitado, aceito ou recebido vantagem ilícita; nem, tampouco, como ele de fato te-

ria influenciado na nomeação ou na manutenção de Sérgio Machado na Transpetro”;
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(iv) atipicidade da conduta imputada a JOSÉ SARNEY, porquanto:

(iv.a) “a peça acusatória não aponta um único ato concreto praticado por ele, de ofício

ou não; não se demonstra nexo entre sua conduta e as ações necessárias à configuração

dos verbos dos tipos penais pertinentes, nem tampouco, se revela, de forma minimamen-

te  convincente,  que  JOSÉ SARNEY teria  ajudado  a  manutenção  de  Sérgio  Machado  na

Transpetro”; 

(iv.b) o Ministério Público pretenderia a condenação do aludido denunciado “apenas por

ser político, vinculado a estados que receberam doações eleitorais ilícitas”;

(v) atipicidade da conduta  com relação ao crime de lavagem de dinheiro, também

porque“é incoerente sustentar (…) que doações eleitorais lícitas e efetivamente empre-

gadas em campanhas, e declaradas à Justiça eleitoral, teriam o caráter de ocultar ou

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade

de bens provenientes direta ou indiretamente de crime”; e

(vi) falta de base empírica à denúncia, visto que:

(vi.a) “está vazada, com relação a JOSÉ SARNEY, em elementos de fato absolutamente insu-

ficientes para amparar o recebimento de uma denúncia”; 

(vi.b) a “denúncia nem sequer narra efetiva participação ou domínio de JOSÉ SARNEY no

que toca às doações, a não ser pela afirmação, pelo delator LUIZ MARAMALDO, de que teria

recebido de  SÉRGIO MACHADO um papel com as indicações do PMDB do Maranhão e o

nome Piccolo anotado”,  sendo que  “embora Piccolo seja assessor  de  JOSÉ SARNEY,  a

mera anotação de seu nome num pedaço de papel não se presta como indício de solicita -

ção de vantagem indevida por JOSÉ SARNEY, que nem sequer é mencionado no depoimento

de LUIZ MARAMALDO”; 

(vi.c) a denúncia “não apresenta um único indício de que a aventada influência tivesse

sido exercida pelo ora contestante”;

(vi.d) a denúncia “não descreve (…) de que forma JOSÉ SARNEY teria solicitado a fantasio-

sa vantagem (…) nem faz a mínima descrição de que o ex-Presidente e Sérgio Machado

tenham se encontrado no ano de 2008, não diz se teriam se comunicado, nem quando ou

onde tal solicitação teria sido feita”;
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(vi.e) apenas haveria prova de “uma doação da empresa NM para o diretório do Mara-

nhão, no valor de R$ 350.000,00, no dia 23.9.2008; e outra para o do Amapá, no valor

de R$ 100.000,00, no dia 02/10/2008 – cuja suspeita de ilicitude reside única e exclusi-

vamente na fala do delator  LUIZ FERNANDO MARAMALDO”,  não havendo nem a denúncia

nem qualquer colaborador afirmado que os recursos chegaram a JOSÉ SARNEY ou estiveram

em sua disponibilidade; 

(vi.f) embora os colaboradores NELSON CORTONESI MARAMALDO E LUIZ FERNANDO MARAMALDO

tenham afirmado que a NM nunca realizara doações eleitoral lícitas, tendo todas elas sido

efetivadas a pedido de Sérgio Machado, este último negou “peremptoriamente ter solici-

tado qualquer tipo de vantagem indevida à NM SERVIÇOS, ao menos na forma de doa-

ções eleitorais oficiais a diretórios do PMDB”,  sendo, portanto,  frágeis os elementos

reunidos pelo MPF para afirmar “que JOSÉ SARNEY teria solicitado a Sérgio Machado van-

tagem indevida em 2008, na forma de doações eleitorais oficiais que viriam a ser opera-

cionalizadas pelo ex-presidente  da  TRANSPETRO com os delatores  Nelson Maramaldo e

Luiz Fernando Maramaldo, da empresa NM”; 

(vi.g) seria patente  “a deslealdade da acusação” ao “constar da denúncia a existência

de uma foto de Milton Lyra em evento social, em que aparece JOSÉ SARNEY”; 

(vi.h) “a inanidade extraída das gravações traiçoeiras de Sérgio Machado já está reco-

nhecida e homologada no Inquérito 4.367/DF, com arquivamento requerido pela Pro-

curadoria-Geral da República e deferido, no Supremo Tribunal, pelo em. Ministro Ed-

son Fachin”.

Por fim, JOSÉ SARNEY pede: “(i) a absolvição sumária, por improcedência da acu-

sação, nos termos do artigo 6º, da Lei 8.038/90, c/c o art. 397, III, do C. Pr. Penal, eis que os

fatos narrados em relação a JOSÉ SARNEY evidentemente não constituem crime; (ii) sucessiva-

mente, a rejeição da denúncia contra o ora denunciado, em razão de inépcia e ausência de

justa causa, nos termos do artigo 6º, da Lei 8.038/90, c/c o artigo 395, incisos I e III, do Có-

digo de Processo Penal; (iii) na remota hipótese de recebimento da denúncia (…), seja afas-

tada a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, conforme a ju-

risprudência dessa Suprema Corte”.

2.2  A  defesa  de  GARIBALDI ALVES FILHO suscita  as  seguintes  questões  (fls.

2484/2519):
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(i)  ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes  de corrupção

passiva e de lavagem de dinheiro que lhe foram imputados, porque é maior de 70 (seten-

ta) anos de idade e destinatário da regra do art. 115 do Código Penal, de modo que teria

decorrido o prazo prescricional, considerada a pena máxima cominada  aos crimes  e a

data em que teriam sido cometidos;

(ii)  ilegitimidade passiva, porque,  como o seu nome praticamente não foi mencionado

na denúncia, sua inclusão teria se dado apenas “por pertencer ao mesmo partido político

dos demais Denunciados”;

(iii) ausência de justa causa para o exercício da ação penal, visto que “toda a imputa-

ção dirigida ao ora Defendente se baseia exclusivamente nas delações premiadas dos

empresários da NM Engenharia, em acordo de colaboração firmado com o MPF”

(iv) atipicidade das condutas narradas na denúncia, uma vez que:

(iv.a) não fez parte do esquema relacionado à indicação de Sérgio Machado para a Presi-

dência da TRANSPETRO, e que, mesmo se tivesse participado dessa indicação, não lhe com-

petia efetivar, nem detinha poder decisório para nomeá-lo ou exonerá-lo no mencionado

cargo; 

(iv.b) como era lícita a efetivação de doação eleitoral na época dos fatos narrados, não

era ilícita a solicitação de doação eleitoral em favor do Diretório estadual do partido ao

qual era filiado;

(v) ainda que consideradas verdadeiras as narrativas descritas na denúncia, não es-

tariam configurados os elementos do tipo de corrupção passiva, pois a  solicitação

eventualmente feita pelo acusado não teria ocorrido “em razão da função pública exerci-

da”, no caso, de Senador da República. Inviável, ainda, sua responsabilização pela práti-

ca da corrupção passiva na modalidade “solicitar para outrem”, pois quem solicitara os

valores e detinha posição hierárquica na TRANSPETRO era Sérgio Machado;

(vi) inviabilidade de incidência, no caso concreto, das majorantes do § 1º do art. 317

e do § 2º do art. 327 do Código Penal; e

(vii) não ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, visto que:

(vii.a) o repasse dos valores objeto da demanda  ocorreu  licitamente  e mediante regular

declaração à Justiça Eleitoral; 

(vii.b) não houve crime antecedente, indispensável para a configuração do crime de lava-

gem de dinheiro; 
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(vii.c) “a descrição valorada como lavagem de dinheiro revela (…) ora mera consuma-

ção ou exaurimento, neste último caso post factum impunível”;

(vii.d)  evidente a ausência de dolo ou de qualquer intenção de mascaramento ou esca-

moteação dos valores doados à campanha eleitoral, muito menos ainda com o objetivo

de reinseri-los na economia, sob aparência lícita”.

Ao final, GARIBALDI ALVES FILHO pleiteia “a devolução dos autos à Procuradoria-

Geral da República para fins de verificação da matéria de ordem pública arguida na presen-

te Resposta e emissão de Parecer”; seja declarada “a extinção da pretensão punitiva estatal

quanto ao Defendente, com fulcro no art. 109-II c/c Art. 110-§ 2º (redação antiga) c/c Art.

115, todos do Código Penal; sucessivamente não seja recebida a denúncia “por qualquer uma

das quatro questões formais arguidas em sede de preliminar”;  e seja rejeitada a denúncia,

com fundamento no art. 395-III do CPP; ou não incida as causas de aumento do § 1º do art.

317 e do § 2º do art. 327, todos do Código Penal.

JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, em sua resposta à denúncia (fls. 2524/2535),

faz observações sobre sua colaboração premiada ter desvendado os fatos narados na denúncia;

não contesta o mérito sob a justificativa de que o fará no seu interrogatório judicial; reafrima

integralmente as declarações prestadas até o momento e o seu compromisso de cooperar com

as investigações em curso.

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS sustenta: 

(i) ausência de elemento objetivo do tipo penal previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, ten-

do em vista que não foi comprovado o crime antecedente ao crime de lavagem de dinhei-

ro supostamente praticado pelo colaborador denunciado.

(ii)  inexistência de  nexo causal entre a doação eleitoral e  o  ato de ofício praticado  por

VALDIR RAUPP DE MATOS;

Por fim, pede que “o juízo de recebimento/rejeição da denúncia seja embasado

no teor dos relatos prestados ao Parquet” (fls. 2.551-2.554).

NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO sustentam que

a denúncia imputou-lhes indevidamente o crime do artigo 333-§1º do Código Penal por oito

vezes, sendo que relaciona sete repasses indevidos de verbas a diretórios políticos, por meio

de doação oficial. 
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Ao final,  pedem absolvição de uma das imputações referentes ao artigo 333-§1º

do Código Penal e de uma das imputações referentes ao artigo 1º-V e § 4º da Lei 9.613/98

(fls. 2.570-2.577).

A defesa de  JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS suscita as seguintes questões

(fls. 2635/2795):

(i) necessidade de, no caso concreto, cada denunciado responder na medida da cul-

pabilidade de suas condutas, sem criminalização indiscriminada e abstrata de membros

de partidos políticos, sob pena de criminalização partidária;

(ii)  importância de que as colaborações premiadas, embora homologadas judicial-

mente, gozem de “diminuta confiabilidade (…), haja vista as falácias já diagnostica-

das, as contradições identificadas e as condições em que os delatores se encontravam no

momento em que colaboraram com o Ministério Público Federal”;

(iii)  caso o STF receba a denúncia  e  outorgue  aos colaboradores  arrolados  pelo

MPF o status processual de testemunhas de acusação, a Corte haveria de observar

que se tratariam de testemunhas inidôneas ou suspeitas. Para sustentar tal alegação,

apresenta informações sobre a vida pregressa e os processos judiciais a que respondem

ou responderam os colaboradores Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Fernando Antô-

nio Falcão Soares e Delcídio do Amaral Gomez;

(iv) o ex-Procurador-Geral da República o elegeu como um de seus inimigos favori-

tos no Congresso Nacional, impondo-lhe constrangimentos, perseguições indevidas e a

inauguração de múltiplas investigações criminais, respaldadas apenas nas palavras de co-

laboradores, desprovidas de elementos de corroboração;

(v) nega a afirmação da PGR de que concedera apoio político para manter  Sérgio

Machado na Presidência da TRANSPETRO. Não há qualquer elemento concreto de corro-

boração destas afirmações do colunista Cláudio Humberto e dos colaboradores citados na

denúncia de Sérgio Machado, Paulo Roberto Costa, Delcídio do Amaral e Ricardo Pes-

soa;

(vi) inexistência de prova de que concedera apoio político a Sérgio Machado para

manter-se no cargo de Presidente da TRANSPETRO em troca de doações eleitorais ilíci-

tas. Alega que nem mesmo as gravações clandestinas  feitas por Sérgio Machado com o

referido parlamentar respaldaram a imputação feita na denúncia. Destaca que os atos cri-

minosos praticados pelo ex-Presidente da TRANSPETRO foram planejados e praticados por

conta própria, com o intuito de enriquecer ilicitamente a si e a seus familiares, sem o co -

INQUÉRITO 4215/DF                                                                            12



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

nhecimento da classe política de que as doações recebidas vinculavam-se a determinadas

contrapartidas;

(vii) embora tenha-se constatado que o Senador denunciado, seu filho José Renan

Vasconcelos Calheiros Filho e o servidor Everaldo França Ferro realizaram 17 (de-

zessete) visitas à TRANSPETRO entre 2009 e 2014, nenhuma destas visitas foram feitas em

2008 ou em 2010, anos nos quais, segundo a denúncia, ocorreram os fatos criminosos.

Destaca  ser  “ilógico  e  descabido  (…) tratar  de doações  um ano  antes  das  eleições,

quando inexistiam candidaturas lançadas e coligações celebradas, além da impossibili -

dade de arrecadar recursos para campanha eleitoral”, sendo também inviável “preten-

der que alguém trate de doação eleitoral a candidatos inexistentes, notadamente a um

político estranho de sua base eleitoral e a parlamentar filiado ao principal partido do

governo de Alagoas, ao qual o denunciado fazia oposição”;

(viii) nega a afirmação da PGR de que concedera apoio político para manter Paulo

Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, nem mesmo tendo

sido recebida a denúncia que lhe foi feita no Inquérito 4216/STF, na qual a PGR susten-

tou a existência do referido apoio;

(ix) a denúncia é tautológica e intelectualmente desonesta quando afirma que o ex-Sena-

dor Almeida Lima teria arquivado procedimento no Conselho de Ética do Senado Fede-

ral, direcionado a apurar condutas do Senador ora denunciado, com o intuito de estabele-

cer a manutenção de vínculo espúrio entre ambos e justificar a afirmação de que a doação

eleitoral ao Diretório Estadual do PMDB, em Aracaju, realizada em 2008, e destinada,

segundo a denúncia, ao então parlamentar Almeida Lima, atendera a pedido do acusado.

Isso porque:

(ix.a) o ora denunciado jamais pediu “doações eleitorais para terceiros, a não ser
para a campanha de Renan Filho ao governo de Alagoas, em 2014”.  O voto ven-
cido do então parlamentar Almeida Lima foi insuficiente para arquivar o processo
instaurado no Conselho de Ética do Senado em desfavor do Senador acusado, ten-
do aquele órgão aprovado, em 4 de setembro de 2007, por 11 votos a 4, relatório
que concluiu pela cassação do seu mandato; somente em 12 de setembro de 2007,
por decisão do Plenário do Senado, o ora denunciado foi absolvido por 40 votos a
35; 

(ix.b) “o candidato Almeida Lima não foi beneficiário de qualquer doação da NM
Engenharia, conforme se extrai da sua prestação de contas à Justiça Eleitoral”
(fls. 2723/2726); 

(ix.c) os elementos  de corroboração apresentados pela PGR para respaldar  essa
conclusão não teriam conexão com os fatos investigados; 
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(x) ser inverídica a narrativa acusatória na parte em que afirma ter a doação da NM Enge-

nharia ao Diretório Estadual do PMDB em Tocantins decorrido de pedido do denunciado

a Sérgio Machado, em favor do candidato Leomar Quintanilha, haja vista que:

(x.a) embora a doação tenha sido feita em 27 de setembro de 2010, o “contato te-

lefônico supostamente mantido com o dito 'intermediário' da doação ocorreu um

mês depois, em 27 de outubro de 2010”; 

(x.b) “o então servidor do Senado Federal, em nenhuma hipótese, poderia ter sido

mediador, em outubro, de uma doação eleitoral exaurida no mês de setembro de

2010, sem qualquer interferência ou conhecimento seu”; 

(x.c)  Bruno  Mendes,  então  servidor  do  Senado  Federal,  apontado  na  denúncia

como intermediário da doação, ao ter sido interpelado pela defesa do denunciado –

embora não tenha sido ouvido como testemunha neste processo –, teria esclarecido

se recordar da ligação, havendo, contudo, estranhado e percebido tratar-se de enga-

no. Afirma não ter conhecimento da doação, nem vínculo com o Diretório estadual

do PMDB em Tocantins, tampouco com Leomar Quintanilha e Sérgio Machado;

(x.d) em papel no qual consta registrado o número de telefone está grafada e subli-

nhada a expressão “não sabe”;

(x.e) seria despropositado “o organograma que segundo a denúncia 'mostra o es-

quema de pagamento de vantagem indevida'”,  no qual insinua-se que  “Leomar

Quintanilha, 'aliado' do denunciado, beneficiou-se de doação feita ao Diretório

Estadual do PMDB de Tocantins pela NM Engenharia em 2010, supostamente a

pedido do denunciado”; 

(x.f)  “Leomar Quintanilha não atuou efetivamente na Comissão Parlamentar de

Inquérito, figurando como simples suplente por pouco tempo, tendo se afastado do

mandato no período de 16 de setembro de 2009 até 1º de abril de 2010 para assu-

mir o cargo de Secretário de Educação de Tocantins”; e 

(x.g)  “Sérgio Machado e Leomar Quintanilha eram correligionários de partido

(PMDB) e exerceram o cargo de Senador exatamente na mesma época (de 1995 a

2003), não havendo necessidade, evidentemente, em recorrer ao denunciado para

obter doações para suas campanhas eleitorais”;

(xi) ser inverídica a afirmação da PGR de que solicitou vantagem indevida a Sérgio Ma-

chado, então Presidente da TRANSPETRO, a ser paga ao Comitê Financeiro Único do PSDB

em Alagoas em 2010;
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(xii) impossibilidade de utilizar a delação premiada como indício de autoria para recebi-

mento da denúncia, quando desprovida de elemento de corroboração independente e co-

nexo com os fatos investigados, como teria ocorrido no caso em exame;

(xiii) além de não ser possível confundir “ato de ofício” - necessário para configuração

do crime de corrupção passiva, segundo a jurisprudência do STF – com suposto “apoio

político” concedido, a denúncia não logrou êxito em descrever, tampouco se desincum-

biu de demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre o ato de ofício praticado e a

vantagem indevida supostamente auferida pelos políticos. Portanto, há de ser reconheci -

da a inépcia da denúncia, haja vista que o tipo penal não está inteiramente nela descrito.

Ademais, não seria da competência do Senador denunciado indicar, manter ou exonerar,

por ato de ofício, o presidente da TRANSPETRO, constituindo competência do Conselho de

Administração da PETROBRAS, conforme os arts. 18 e 30 do Estatuto Social da Subsi-

diária;

(xiv) caso não se acatem os argumentos anteriores, a conduta do denunciado  deve ser

desclassificada para o crime de advocacia administrativa, tipificado no art. 321 do Códi-

go Penal, ou do delito previsto no art. 91 da Lei 8.666/93. Aplicada essa desclassificação,

ambos os delitos estariam prescritos;

(xv) impossibilidade de aplicação no caso concreto da teoria do domínio do fato, ante a

ausência de prova sobre o vínculo subjetivo entre o denunciado e os delatores;

(xvi) fragilidade do material apresentado pelo Ministério Público, especialmente porque

todas as testemunhas arroladas na denúncia são colaboradores;

(xvii) Os fatos constante da denúncia dizem respeito ao núcleo econômico formado por

empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, o que seria incongruente com o

objeto da denúncia, que trata de fatos ocorridos no âmbito da TRANSPETRO;

(xviii) em nenhum momento houve participação direta ou indireta de operadores finan-

ceiros nos fatos narrados pela PGR; e

(xix) impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no art. 327§ 2º do Códi-

go Penal, conforme jurisprudência do STF.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS pede, ao final, a rejeição da denúncia, com

fundamento no art. 395-I e/ou III do CPP, bem como da causa de aumento prevista no § 2º do

art. 327 do Código Penal e no art. 1º-V e § 4º da Lei 9.613/98; e sucessivamente, a desclassifi-
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cação, na forma prevista no art. 317 c/c § 1º, para o fato típico previsto no art. 321 do Código

Penal ou no art. 91 da Lei 8.666/93, a fim de ser declarada, por conseguinte, a prescrição.

A defesa de VALDIR RAUPP DE MATOS, por sua vez, alega, preliminarmente: 

(i) inépcia da denúncia, por falta de descrição mínima dos delitos praticados pelo denun-

ciado;

(ii) no tocante ao crime de corrupção passiva, alega que a denúncia é genérica e sustenta-

da exclusivamente no fato de que o denunciado, por presidir o partido, seria o responsá-

vel pela operacionalização do envio dos recursos ilícitos ao PMDB, e subsequente repas-

se à campanha de Gabriel Chalita, sem qualquer demonstração precisa do ato de corrup -

ção por ele cometido;

(iii) em relação ao delito de lavagem de dinheiro, a denúncia não aponta qualquer ato de

ocultação, dissimulação ou mescla praticado pelo denunciado;

(iv) ausência de justa causa da ação penal, tendo em vista que a inicial está baseada uni-

camente em versão de colaboradores, sem qualquer suporte probatório que comprove as

condutas delitivas imputadas ao denunciado.

No mérito, sustenta: 

(i) que o crime de corrupção padece de suporte probatório mínimo, porque baseado ex-

clusivamente nas declarações de Sérgio Machado e de Fernando Cunha, inclusive na mo-

dalidade de confirmação cruzada, que é rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal; 

(i.i) que a suspeita de ilicitude reside unicamente no relato de Sérgio Machado, sem qual-

quer outra evidência que suporte a imputação;

(i.i.i) ausência de demonstração da prática das elementares do tipo penal previstas

no art. 1º da Lei 9.613/98;

(i.v)  a prática  de apenas  um crime de lavagem de dinheiro,  consumado após a

transferência dos valores pelo Diretório Nacional à conta da companha de Chalita,

sendo os atos anteriores meros atos preparatórios e integrantes do  iter crimini,  o

que afasta a imputação de crimes autônomos de lavagem de dinheiro na modalida-

de commingling (mescla).
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(v) inviabilidade da denúncia quanto ao delito de lavagem de dinheiro fundado na partici-

pação em organização criminosa (art. 1º-VII da Lei 9.613/98, com a redação anterior à

Lei 12.683/12), por ausência de definição jurídica na legislação, à época dos fatos.

Ao final, pede absolvição sumária por improcedência da acusação, eis que os fatos

que lhe foram imputados denunciado não constituem crime.  Sucessivamente pede a rejeição

da denúncia por falta de justa causa. Por último, pede o afastamento da causa especial de au-

mento de pena prevista no art. 327-§2º do Código Penal (fls. 2.580-2.619).

ROMERO JUCÁ FILHO alega em sua resposta à acusação: 

(i) indevida criminalização da política, porque o financiamento das campanhas eleitorais

por empresas era, à época dos fatos, perfeitamente lícita e usual.

(ii) necessidade de trancamento da ação penal por falta de justa causa, tendo em vista que

a denúncia baseia-se exclusivamente nos depoimentos dos colaboradores, sem outros ele-

mentos que corroborem os fatos delatados.

(iii) inépcia formal de denúncia, por ausência de descrição individualizada da conduta

que lhe foi imputada como crime de corrupção passiva, uma vez que sequer narra o efeti-

vo recebimento pelo denunciado dos valores doados a título de propina, além de não de-

monstrar  categoricamente  o ato de ofício praticado em contrapartida ao recebimento da

suposta vantagem indevida.

(iv) a acusação não apresentou evidências concretas de que solicitou propina, tampouco

ficou comprovado a prática de estratégias de ocultação de valores obtidos a título de pro-

pina.

(v) atipicidade da conduta que lhe foi imputada, por ausência do crime antecedente ao de

lavagem de dinheiro, já que não se comprovou a prática do crime de corrupção passiva;

(vi) inexistência de indicação clara do elemento que aponte a ação e intenção do denunci -

ado tendente à ocultação ou dissimulação dos valores recebidos;

(vii) impossibilidade da aplicar a majorante do art. 327-§ 2º do Código Penal pelo mero

exercício do mandato parlamentar.

Por fim,  pede, no tocante ao delito de corrupção passiva, a rejeição da denúncia

por inépcia (art. 395, I, do Código de Processo Penal), alternativamente a improcedência da

acusação por ausência de base empírica. Em relação do delito de lavagem de dinheiro, a rejei-

ção da denúncia por inépcia, alternativamente, a rejeição da denúncia por atipicidade da con-
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duta. Sucessivamente, requer o afastamento da causa de aumento da pena do art. 327-§2º do

Código Penal (fls. 2.839/2.919).

Remetidos os  autos  à  Procuradoria-Geral  da República,  passa-se à  análise  das

questões preliminares levantadas, nos termos do art. 5º da Lei 8.038/1990.

3. DA IMPROCEDÊNCIA DAS QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS

3.1. DO ATENDIMENTO PELA DENÚNCIA AOS REQUISITOS DOS ARTS. 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL

A denúncia atende  os  requisitos  legais  previstos  no  art.  395  do  Código  de

Processo Penal. Está apta a ser recebida, processada e julgada nesta Corte Suprema.

A  denúncia  não  é  manifestamente  inepta,  tampouco  carece  de  pressupostos

processuais e de condições da ação. Deve ser afastada qualquer alegação de ausência de justa

causa para o exercício da ação penal.

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

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

guém 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

2588, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2013, DJe 16/5/2013).

No caso, a denúncia está baseada em elementos suficientes da prática dos crimes

ali descritos por JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, GARIBALDI ALVES FILHO, ROMERO JUCÁ

FILHO,  JOSÉ SARNEY,  VALDIR RAUPP DE MATOS e  JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO,  LUIZ

FERNANDO NAVE MARAMALDO,  NELSON CORTONESI MARAMALDO e  FERNANDO LUIZ AYRES DA

CUNHA SANTOS. 

Tais elementos são, dentre outros:

(i) Termo de Depoimento 1 de Paulo Roberto Costa (fls. 26/30 e 70/74), segundo o qual

Paulo Roberto Costa obteve em determinado momento apoio da bancada do PMDB do

Senado para manter-se no cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, especial-

mente de RENAN CALHEIROS,  VALDIR RAUPP DE MATOS,  ROMERO JUCÁ FILHO e Edison Lo-

bão, o que motivou, a partir, de então, que membros do PMDB passassem a receber uma

parcela da vantagem indevida relativa a contratos da estatal;
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(ii) Termos de Depoimento 6 e 14 de Fernando Antônio Falcão Soares, em que o referido

colaborador relata a participação de Aníbal Gomes e RENAN CALHEIROS no apoio político

para manter Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras;

(iii) Termo de Depoimento 2 de Delcídio do Amaral, que confirma o apoio do PMDB, in-

cluindo o do Senador RENAN CALHEIROS, para manter Paulo Roberto Costa na Diretoria de

Abastecimento da Petrobras;

(iv) Termo de Depoimento 1 (fls. 1089/1094) e Termo de Depoimento Complementar 5

de Alberto Youssef, que discorre  sobtr  o apoio político de parlamentares do PMDB do

Senado para manter Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras;

(v)  Termo de Depoimento 15 de Delcídio do Amaral,  que  confirma que  ROMERO JUCÁ

FILHO e RENAN CALHEIROS compõem o núcleo duro do PMDB;

(vi) Depoimentos de ROMERO JUCÁ FILHO e RENAN CALHEIROS no Inquérito 3989/DF, que

confirmam terem participado de almoço na casa deste último parlamentar com a presença

de Paulo Roberto Costa;

(vii) Depoimento prestado pelo Deputado Federal Aníbal Gomes no Inquérito 3989/DF,

que admite ter tratado pessoalmente, em almoço na residência de RENAN CALHEIROS sobre

a permanência de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento de Petrobras;

(viii) Termo de Depoimento 1 e Termo de Declarações prestado por SÉRGIO MACHADO em

junho de 2015 – antes de sua colaboração premiada – (fls. 411/432), nos quais o aludido

colaborador descreve, dentre diversos relatos, o esquema criminoso instalado em prejuí-

zo da TRANSPETRO, no âmbito da qual exerceu a Presidência entre junho de 2003 e novem-

bro de 2014,  assim como confessa que os políticos responsáveis pela sua nomeação ao

referido  cargo  foram principalmente  RENAN CALHEIROS, Jader  Barbalho,  ROMERO JUCÁ

FILHO,  JOSÉ SARNEY e Edison Lobão,  os quais receberam vantagem indevida repassado

por aquele tanto por meio de doações oficiais quanto através de dinheiro em espécie;

(ix)  Gravação realizada por  SÉRGIO MACHADO de conversas que teve com ROMERO JUCÁ

FILHO,  RENAN CALHEIROS e  JOSÉ SARNEY (constantes do Inquérito 4367,  apresentada em

mídia acostada à denúncia – Doc. 14), em que é demonstrada a proximidade entre eles;

(x) Relatório sobre dados de registro de entradas na sede da TRANSPETRO (fls. 1361/1385),

em que  confirmadas  17  (dezessete)  visitas  na  estatal,  entre  2009  e  2014,  de  RENAN

CALHEIROS, de seu filho José Renan Vasconcelos Calheiros Filho e de Everaldo França

Ferro;
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(xi) Termos de Depoimento prestados por SÉRGIO MACHADO (acostados à denúncia – Doc.

16), em que aponta que Everaldo França Ferro era intermediário de RENAN CALHEIROS na

TRANSPETRO;

(xii) Termo de Depoimento 6 de Paulo Roberto Costa (fls. 36/39), no qual informou ser

RENAN CALHEIROS o  responsável  por  manter SÉRGIO MACHADO como  Presidente  da

TRANSPETRO;

(xiii)  Termo  de  Depoimento  15  de  Delcídio  do  Amaral,  no  qual  afirma  que  RENAN

CALHEIROS indicou SÉRGIO MACHADO para a Presidência da TRANSPETRO e que este último

chegava a despachar na casa daquele;

(xiv) Termo de Depoimento 5 de Ricardo Pessoa, no qual relata ser notório o apoio con-

cedido por RENAN CALHEIROS a SÉRGIO MACHADO;

(xv) Depoimento prestado por FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (constante da

mídia de fl. 1854), no qual destaca que SÉRGIO MACHADO apresentou-se em 2008 como ar-

recadador de vantagem indevida para o PMDB, mais especificamente em benefício de

RENAN CALHEIROS e ROMERO JUCÁ FILHO;

(xvi)  Depoimento  prestado  por  NELSON  MARAMALDO,  fundador  da  NM

ENGENHARIA, no qual confirma que SÉRGIO MACHADO, em 2008, ofereceu-lhe para partici-

par de obra de porte da TRANSPETRO, devendo a sua empresa, em contrapartida, pagar per-

centual do contrato a título de valores indevidos, os quais eram repassados em espécie e

mediante doações oficiais;

(xvii) Depoimento prestado por LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, outro sócio da  NM

ENGENHARIA, em que, além de reafirmar todo o funcionamento do esquema instalado na

TRANSPETRO, destaca que SÉRGIO MACHADO condicionou a contratação da empresa ao paga-

mento de vantagem indevida, a ser repassada inclusive através de doações oficiais a di -

versas agremiações partidárias, a serem indicadas pessoalmente pelo presidente da esta -

tal;

(xviii)  Papéis  apresentados  por  NELSON  MARAMALDO e  LUIZ FERNANDO NAVE

MARAMALDO, nos quais constam anotações sobre dados dos diretórios políticos destinatá-

rios das doações oficiais, o número da conta-corrente, assim como o nome dos intermedi-

ários para ajustar os detalhes dos pagamentos;

(xix) Dados de registro de entradas na TRANSPETRO (fls. 1361/1385), pelos quais constata-

das diversas entradas de NELSON MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO

na estatal, inclusive na mesma data de 3 de setembro de 2008, próxima às eleições e na
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qual ocorreram os primeiros encontros conjuntos deles com SÉRGIO MACHADO para o acer-

to delitivo;

(xx) Depoimento prestado por SÉRGIO MACHADO (juntado em mídia anexada à denúncia –

Doc. 21) no qual afirmou que as entradas registradas em nome de Alexandra Costa San -

tos e outras recepcionistas ou telefonistas eram, na verdade, para tratar com ele próprio;

(xxi) Comprovante de que Luciana Almeida Cavalcante era servidora do gabinete do en-

tão Senador Almeida Lima em 2008, tendo sido exonerada em 6 de março de 2009;

(xxii)  Comprovante  do  pagamento  por  LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO de  R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Diretório Municipal do PMDB de Aracaju;

(xxiii)  Extrato  telefônico  apresentado  pelos  colaboradores  NELSON MARAMALDOe  LUIZ

FERNANDO NAVE MARAMALDO em que consta telefonema deste último para o número (61)

8159-6465, anotado como sendo do gabinete do então Senador Almeida Lima, no exato

dia da doação, 12/9/2008 (fl. 1917, v. 12, da Pet n. 6302);

(xxiv) Informações obtidas de empresas de telefonia de que três das quatro linhas telefô-

nicas fornecidas por SÉRGIO MACHADO para contato com o intermediário da vantagem in-

devida estão vinculadas ao Senado;

(xxv) Relatório de Análise 082/2017, segundo o qual os valores repassados ao Diretório

Municipal do PMDB em Aracaju chegaram ao então candidato ALMEIDA LIMA;

(xxvi) Depoimento prestado por SÉRGIO MACHADO (juntado em mídia anexada à denúncia

– Doc. 21), no qual afirma que ALMEIDA LIMA é muito ligado a RENAN CALHEIROS, asseve-

rando haver este  último pedido o pagamento de vantagem indevida mediante doações a

correligionários políticos;

(xxvii) Depoimento prestado por Ricardo Saud (juntado em mídia anexada à denúncia –

Doc 26) no qual assevera ter recebido de RENAN CALHEIROS pedido de vantagem indevida

por meio de doação oficial ao PMDB de Sergipe, tendo, posteriormente a JBS, do grupo

J&F, doado R$ 300.000,00 para a campanha de Almeida Lima e outros R$ 100.000,00

para o PMDB de Sergipe, os quais repassados ao mesmo candidato;

(xxviii)  Relato  de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO,  que confirma haver recebido  de

SÉRGIO MACHADO orientação para pagamento de vantagem indevida, em forma de doação

oficial, ao Diretório Estadual do PMDB do Tocantins, tendo indicado como intermediá-

rio a pessoa de Bruno Mendes;
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(xxix) Anotação apresentada por LUIZ MARAMALDO, por ele recebida de SÉRGIO MACHADO,

contendo a conta para depósito, além do nome e telefone do intermediário e do valor, ma-

nuscritos;

(xxx)  Comprovante de depósito bancário trazido por LUIZ MARAMALDO de depósito na

conta do Diretório Estadual  indicado por  SÉRGIO MACHADO na mesma anotação acima

mencionada;

(xxxi) Extratos telefônicos apresentados por LUIZ MARAMALDO nos quais consta telefone

para o número (61) 9133-6687, na data de 27/10/10 (juntados em mídia anexada à denún-

cia – Doc. 84);

(xxxii)  Informações  obtidas  perante  empresas  de  telefonia  de  que a  linha  telefônica

apontada por LUIZ MARAMALDO como a fornecida por SÉRGIO MACHADO para contato com

o intermediário da vantagem indevida, no caso, o terminal (61) 9133-6687, efetivamente

estava cadastrado no nome de Bruno Mendes;

(xxxiii)  Documentos  e mídias  apreendidos  na Ação Cautelar  n. 4314, pelos quais de-

monstra-se a relação entre RENAN CALHEIROS e Bruno Mendes;

(xxxiv) Depoimentos prestados por SÉRGIO MACHADO e Ricardo Pessoa em que afirmam

conhecer Bruno Mendes como assessor de RENAN CALHEIROS;

(xxxv) Declarações escritas de RENAN CALHEIROS em que disse conhecer Bruno Mendes

desde 1990, tendo sido advogado de sua campanha eleitoral naquele ano e posteriormen-

te assessor  no Senado e advogado do Diretório Estadual  do PMDB de Alagoas entre

2015 e 2015, sendo até hoje consultado pelo parlamentar sobre temas eleitorais;

(xxxvi) Relatório de Análise 019/2017 da SPEA/PGER (juntado em mídia anexada à de-

núncia  –  Doc.  34),  segundo o qual  os  R$ 150.000,00  doados  pela  NM Serviços  em

27/9/2010 ao Diretório Estadual do PMDB em Tocantins chegaram integralmente à cam-

panha  do Deputado Federal  Leomar  de Melo  Quintanilha  em 1/10/10,  apenas  4  dias

úteis;

(xxxvii) Depoimento prestado por SÉRGIO MACHADO (juntado em mídia anexada à denún-

cia – Doc. 21), no qual afirma que Leomar Quintanilha é ligado a RENAN CALHEIROS e que

este por vezes pedia doações a correligionários políticos;

(xxxviii) Relato de que os denunciados NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO

NAVE MARAMALDO, enquanto diretores da NM ENGENHARIA e NM SERVIÇOS, após solici-
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tação de SÉRGIO MACHADO, pagaram vantagem indevida mediante doação oficial ao Dire-

tório Político indicado por RENAN CALHEIROS, no caso, ao PSDB em Alagoas;

(xxxix)Anotação apresentada por LUIZ MARAMALDO, por ele recebida de SÉRGIO MACHADO,

contendo a conta para depósito, além do nome e telefone do intermediário e do valor, ma-

nuscritos, assim como comprovante de depósito bancário do Comitê Financeiro indicado

por SÉRGIO MACHADO (fl. 397 da Pet n. 6302);

(xl)  Relatório de Análise n. 22/2017 (juntado à denúncia – Doc.  37),  pelo qual cons-

tata-se que dois dias após a NM ENGENHARIA realizar doação na conta do Comitê indicado

por SÉRGIO MACHADO, R$ 100.000,00 foram transferidos ao candidato Deputado Estadual

Inácio Loiola Damasceno Freitas;

(xli) Depoimento prestado por SÉRGIO MACHADO (juntado em mídia anexada à denúncia –

Doc. 21),  no qual afirma que Milton Lyra – contra o qual há indícios da atuação como

operador e lobista de Senadores do PMDB – mantinha relação com RENAN CALHEIROS e

que este pedia o pagamento de vantagem indevida a aliados políticos;

(xlii) Relato de que NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO,

na condição de diretores das pessoas jurídicas  NM ENGENHARIA e NM SERVIÇOS, após

solicitação de SÉRGIO MACHADO, pagaram vantagem indevida mediante doação oficial ao

Diretório Político indicado por GARIBALDI ALVES FILHO, no caso, o Diretório Estadual do

PMDB no Rio Grande do Norte;

(xliii) Anotação apresentada por LUIZ MARAMALDO, por ele recebida de SÉRGIO MACHADO,

contendo a conta para depósito, além do nome e telefone do intermediário e do valor, ma-

nuscritos;

(xliv) Comprovante de depósito bancário, ocorrido em 11/9/2008, na conta do Diretório

Estadual indicado por SÉRGIO MACHADO (juntado à denúncia – Doc. 41);

(xlv) Informações obtidas perante empresas de telefonia de que a linha telefônica  apon-

tada por LUIZ MARAMALDO como a fornecida por SÉRGIO MACHADO para contato com o in-

termediário da vantagem indevida, no caso, efetivamente estava cadastrado no nome de

Lindolfo Neto de Oliveira Sales;

(xlvi) Relatório de Pesquisa n. 154/2017 (juntado à denúncia – Doc. 43), segundo o qual

Lindolfo  Neto  de  Oliveira  Sales  é  filiado  ao  PMDB,  foi  presidente  do  INSS  entre

24/10/2012 e 5/1/2015 e antes era Chefe de Gabinete do então Ministro da Previdência

GARIBALDI ALVES FILHO, que ocupava o cargo de Senador pelo Rio Grande do Norte;
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(xlvii) Declarações escritas prestadas pela Senadora Maria de Fátima Bezerra (juntadas à

denúncia – Doc. 44), nas quais confirma que Lindolfo Neto de Oliveira Sales era asses-

sor direto e secretário de governo de GARIBALDI ALVES FILHO;

(xlviii)  Prestação de Contas n. 51 (20166-77.2009.6.20.000 – juntada a denúncia, Doc.

45) apresentada pelo PMDB-RN ao Tribunal Regional Eleitoral, cuja análise possibilitar

confirmar a efetivação da doação  ao Diretório Estadual  do PMDB no Rio Grande do

Norte;

(xlix) Documentos colacionados na denúncia à fl. 1945, comprobatórios da efetivação de

doação oficial pela NM SERVIÇOS para o PMDB-RN;

(l) Sistema de prestação de contas do TSE, em que constam informações nas quais identi -

ficou-se que o exato montante de R$ 125.000,00 doados pela NM SERVIÇOS chegou em

meros seis dias úteis do Diretório Estadual do PMDB-RN à campanha de Maria de Fáti-

ma Bezerra, então candidata ao PT ao cargo de prefeita da cidade de Natal, pela coliga -

ção “União por Natal” (PT, PMDB e PSB);

(li) Declarações escritas prestadas pela Senadora Maria de Fátima Bezerra (juntadas à de-

núncia – Doc. 44), nas quais confirma que era aliada de GARIBALDI ALVES FILHO na elei-

ção de 2008;

(lii)  Relato de que os ora denunciados  NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO

NAVE MARAMALDO, na condição de diretores das pessoas jurídicas NM ENGENHARIA e NM

SERVIÇOS, após solicitação de SÉRGIO MACHADO, pagaram vantagem indevida ao Dire-

tório Estadual do PMDB de Roraima;

(liii)  Papel  apresentado por  LUIZ MARAMALDO onde anotou dados passados por  SÉRGIO

MACHADO relacionados ao repasse de vantagem indevida, mediante doação eleitoral, ao

Diretório Estadual do PMDB de Roraima (juntado à denúncia – Doc. 48), bem como ul-

teriores recibos da doação (juntado à denúncia – Doc. 49) e comprovante bancário (junta-

do à denúncia – Doc. 50);

(liv)  Extrato telefônico apresentado pelos colaboradores da  NM ENGENHARIA (juntado à

denúncia – Doc. 51), no qual consta telefonema de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO para

o número (61) 3311-2119, anotado como sendo de Tarciana Xavier, no exato dia da doa-

ção 11/9/2008;

(lv)  Informações obtidas perante empresas de telefonia de que a linha telefônica  aponta-

da por LUIZ MARAMALDO, como a fornecida por SÉRGIO MACHADO para contato com a in-
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termediária da vantagem indevida, no caso, estava vinculada ao Senado, onde estava lota-

da Tarciana Xavier;

(lvi) Cópia de e-mail trazida por LUIZ MARAMALDO  (juntada à denúncia – Doc. 53), em

que Tarciana Xaviar lhe agradecera pela doação efetivada;

(lvii) Informações constantes do Sítio eletrônico do Senado, do Relatório de Pesquisa n.

475/2017 e do Diário Oficial (acostadas em conjunto à denúncia – Docs. 54, 55 e 56) que

evidenciam ter Tarciana Maria de Assis Ribeiro Xavier sido servidora do gabinete de

ROMERO JUCÁ FILHO no Senado à época dos fatos em tela, tendo sido chefe de gabinete do

mesmo parlamentar enquanto Ministro da Previdência;

(lviii) Depoimento prestado por SÉRGIO MACHADO (juntado em mídia anexada à denúncia

– Doc. 21)  no qual afirma  conhecer Tarciana Xavier como secretária de  ROMERO JUCÁ

FILHO;

(lix)  Prestação de contas do PMDB-RR (apresentada com a denúncia – Doc. 57),  cuja

análise revela a vinculação da doação oficial a ROMERO  JUCÁ;

(lx)  Depoimento prestado por ROMERO JUCÁ FILHO (apresentado com a denúncia – Doc.

58), o qual relata ter atuado como Presidente do Diretório Estadual do PMDB de Rorai -

ma na época dos fatos;

(lxi) Relatório de Pesquisa n. 936/2017 (apresentado com a denúncia – Doc. 59), o qual

evidencia que Elton Vieira Lopes é filho de Édio Vieira Lopes, vice-presidente do Dire-

tório de Roraima, quando presidido por ROMERO JUCÁ FILHO;

(lxii) Declarações Escritas de ROMERO JUCÁ FILHO (apresentadas com a denúncia – Doc.

63),  pelas quais admitiu o apoio do PMDB a SÉRGIO MACHADO, a relação com Tarciana

Xavier e seu apoio a diversos candidatos em Roraima em 2008;

(lxiii) Termo de Depoimento 9 de LUIZ MARAMALDO (apresentado com a denúncia – Doc.

64), em que evidencia ter, em conjunto com NELSON CORTONESI MARAMALDO, após solici-

tação de SÉRGIO MACHADO, efetivado pagamento de vantagem indevida ao Diretório Esta-

dual do PMDB no Maranhão;

(lxiv)  Anotação  apresentada por LUIZ MARAMALDO (apresentado com a denúncia – Doc.

65), por ele recebida de SÉRGIO MACHADO, contendo a conta para depósito, além do nome

e telefone do intermediário e do valor, manuscritos;

(lxv)  Comprovante  de depósito  bancário na conta do Diretório Estadual  indicado por

SÉRGIO MACHADO (apresentado com a denúncia – Doc. 66);
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(lxvi)  Informações obtidas perante empresas de telefonia  de que as linhas telefônicas,

apontadas por LUIZ MARAMALDO como as fornecidas por  SÉRGIO MACHADO para contato

com o intermediário da vantagem indevida, no caso,  estava vinculado à Presidência da

República (apresentado com a denúncia – Doc. 67);

(lxvii) Relatório de Pesquisa n. 153/2017 (apresentado com a denúncia – Doc. 68), o qual

evidencia que Amauri Cezar Piccolo é servidor público vinculado à Presidência da Repú-

blica, sendo, mais especificamente, assessor especial do Senado Federal vinculado direta-

mente a JOSÉ SARNEY, com domicílio no Maranhão;

(lxviii) Prestação de Contas n. 8850, apresentada pelo PMDB-MA ao Tribunal Regional

Eleitoral-MA, pela qual foi possível confirmar as duas doações alvo de imputação (apre-

sentada com a denúncia – Doc. 69);

(lxix) Termo de Depoimento 12 de LUIZ MARAMALDO, em que evidencia ter, em conjunto

com NELSON CORTONESI MARAMALDO, após solicitação de SÉRGIO MACHADO, efetivado pa-

gamento de vantagem indevida ao Diretório Estadual do PMDB no Amapá, mediante in-

dicação de JOSÉ SARNEY (apresentado com a denúncia – Doc. 71);

(lxx)  Comprovante de depósito bancário na conta do Diretório Estadual indicado  por

SÉRGIO MACHADO,  bem como cópia do recibo da doação (apresentados com a denúncia –

Docs. 72 e 73);

(lxxi) Prestação de contas do Diretório Estadual ao TRE-AP (apresentada com a denún-

cia – Doc. 74);

(lxxii) Relatório de Pesquisa n. 238/2017 (apresentado com a denúncia – Doc. 76), o qual

apresenta pesquisa a respeito da ODEBRECHT AMBIENTAL S.A.;

(lxxiii)  Relato de SÉRGIO MACHADO de que, durante a campanha de 2012, foi procurado

pelo Senador VALDIR RAUPP DE MATOS, à época presidente em exercício do PMDB, o qual

falou que Michel Temer necessitava de ajuda financeira para seu candidato à prefeitura

de São Paulo, Gabriel Chalita;

(lxxiv) Contrato da locação feito pela TRANSPETRO na locadora Localiza de veículo (apre-

sentado com a denúncia – Doc. 77),  que foi utilizado por  SÉRGIO MACHADO,  conforme

descreve a denúncia, em 6/9/2012, para encontrar-se com o então Vice-Presidente da Re-

pública Michel Temer na Base Aérea no Aeroporto de Brasília, oportunidade em que fei-

ta a solicitação por este último ao então Presidente da TRANSPETRO;
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(lxxv) Documentação comprobatória de que SÉRGIO MACHADO viajou a Brasília e se hos-

pedou no Bonaparte Blue Point Suíte no dia 6/9/2012;

(lxxvi)  Depoimento prestado por  FERNANDO CUNHA REIS (depoimento constante

da mídia de fl. 1.854) em que corrobora os relatos de SÉRGIO MACHADO, destalhando o re-

lacionamento entre ambos e a efetivação de pagamentos a integrantes do PMDB, por par-

te da ODEBRECHT AMBIENTAL, solicitados pelo então Presidente da TRANSPETRO;

(lxxvii)  Demonstrativo  da  efetivação  de  doação  pela  empresa  BAIRRO NOVO EM-

PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. de  R$  500.000,00  em 17/9/12  e  mais  R$

500.000,00 em 19/9/12 ao Diretório Nacional do PMDB, como forma de pagamento de

vantagem indevida disfarçada (fl. 1982);

(lxxviii) Registro de todas as entradas de FERNANDO REIS na TRANSPETRO,   inclusive

em data compatível com a afirmação do executivo da ODEBRECHT AMBIENTAL de que se en-

controu com SÉRGIO MACHADO e recebeu solicitação de pagamento de vantagem indevida

(fl. 1983);

(lxxix) Termo de Depoimento 1 de NELSON MARAMALDO (apresentado com a den-

úncia – Doc. 18),  em que ressalta haver obtido vantagem competitiva ilícita na relação

com a TRANSPETRO em razão do pagamento de vantagem indevida, esta última paga no per-

centual de 5,5% sobre o valor do contrato, independentemente do valor efetivamente re-

cebido pela pessoa jurídica; e

(lxxx) Dados fornecidos pela  TRANSPETRO (apresentados com a denúncia – Doc. 81) que

apresentam,  entre  outras  diversas  informações, os  valores  pagos  pela  estatal  à  NM

ENGENHARIA, os quais cresceram em progressão geométrica do montante de seus contratos,

assim como a outras empresas.

Ao longo da narrativa feita na denúncia e do farto conteúdo probatório referido, há

elementos de convicção suficientes  para respaldar a imputação feita  pelo Ministério Público

Federal.

A denúncia genérica e inconsistente é a que não permite a compreensão dos fatos

imputados aos acusados, cerceando-lhes a possibilidade de defesa. Entretanto, pela leitura da

peça apresentada, é possível compreender com clareza os fatos narrados e a acusação do de-

nunciado.
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Não merecem, ainda, acolhida as alegações de que a denúncia baseia-se apenas em

depoimentos de colaboradores. Na realidade, os depoimentos de colaboradores, no caso,  fo-

ram corroborados, ou, pelo menos, acompanhados, por elementos de prova independentes, os

quais foram acima mencionados e que serão analisados, sob o escrutínio do contraditório, na

fase processual adequada.

As colaborações premiadas foram utilizadas como ponto de partida da pretensão

punitiva deduzida em juízo.  A denúncia  expõe  as etapas em que houve o favorecimento da

NM  ENGENHARIA e  da  ODEBRECHT AMBIENTAL em  licitações  de  grande  vulto  feitas  na

TRANSPETRO e, como contrapartida, o consequente pagamento de vantagens indevidas a políti-

cos ligados ao PMDB, mediante a atuação e/ou intermediação de SÉRGIO MACHADO, então Pre-

sidente da estatal, por parte das referidas empresas, em benefício final e/ou mediante solicita-

ção dos parlamentares denunciados. Os fatos narrados na denúncia amparam-se em provas in-

dependentes, obtidos durante a investigação, aptas a confirmar as declarações dos colaborado-

res.

Há, pois, justa causa para a deflagrar a ação penal, mediante o recebimento da de-

núncia e a instrução processual. 

Ademais, mediante correta interpretação do art. 4º-§16 da Lei 12.850/20131, o Su-

premo Tribunal Federal tem decidido que a corroboração ou confirmação de relatos prestados

em colaborações premiadas somente é exigível no momento da condenação de réus, e não na

oportunidade do simples recebimento de denúncia:

(…) 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação,  jamais de cognição
exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denún-
cia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da
imputação criminal. 4. No caso, a denúncia contém a adequada indicação das condutas
delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que
permite o pleno exercício do direito de defesa.  5. À luz de precedentes do Supremo
Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada
não constitui prova por si só eficaz para juízo de condenação. Inteligência do art. 4º,
§ 16, da Lei 12.850/2013. Serve, todavia, como indício suficiente de autoria para fins
de recebimento da denúncia (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, DJe de 12.5.2016). Presente, no caso, substrato probatório mínimo de materi-
alidade e autoria. 6. Denúncia recebida. (…). (STF, 2a Turma, INQ n. 3984/DF, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2016, v.u., DJE de 15.12.2016)

A alegação de inépcia da denúncia tampouco prospera.

1 Dispositivo segundo o qual nenhuma “sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas
declarações de agente colaborador”.
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Em relação a todos os denunciados, a denúncia descreve os fatos criminosos, per-

mitindo a integral compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa e do contraditó-

rio. 

Diante de casos similares, o Supremo Tribunal Federal afirma:

“AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações espe-
cíficas baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. Possibili-
dade de plena defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância do dis-
posto 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 acusa-
dos.” (STF, Pleno, INQ n. 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.11.2008, m.v.,
DJE de 25.03.2010)

A  denúncia  narra  os  fatos atribuídos  aos acusados.  Em  um  contexto  de

recebimento de vantagens indevidas, de forma oculta e disfarçada, no âmbito de complexo

esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro  envolvendo diversas pessoas, divididas em

núcleos especializados em determinadas tarefas, alguns acontecimentos não são expostos em

todas as suas particularidades, o que decorre  do fato de ter muitos agentes, que agiram de

modo clandestino e multifacetado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, especialmente em

crimes complexos, cometidos por várias pessoas,  como no caso em exame, não é necessário

expor pormenorizadamente,  em todas  as  suas  peculiaridades,  da conduta  de cada um dos

envolvidos.

Ao analisar caso análogo, esta Corte Suprema decidiu:

“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 direito de defesa, as eventuais omissões da den-
úncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente na sua
inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final (CPP, art.
569). Precedentes.

II. - Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem exigido a
descrição pormenorizada da conduta de cada acusado.

III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se
tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime.

IV. - H.C. Indeferido.
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(STF, 2a Turma, HC n. 85726/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 16.08.2005, v.u., DJU de
23.09.2005, p. 50)

3.2. DAS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS

As impugnações feitas pelos acusados quanto à interpretação dos fatos descritos

na denúncia dizem respeito ao mérito da causa. Por isso, devem ser analisadas mais apropria-

damente ao final da instrução processual. Para fins de recebimento da denúncia, basta obser-

var os elementos essenciais do art. 41 do CPP, que estão todos presentes, autorizando a defla-

gração da ação penal.

Destaca-se  importante precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  que  bem

esquadrinha os requisitos necessários para se 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 FA-
TOS  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 FAC-
TUAL-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. [...]

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 obriga-
ção 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 menci -
onado 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 su-
postamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a permitir o exercício da
ampla defesa.  Pelo que não e fruto de um descuidado ou de um arbitrário exercício do
poder-dever de promover a ação penal publica. E o fato e 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. [...]

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).
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A denúncia destaca com detalhes a atuação dos acusados e narra os fatos que lhes

são imputados, na medida do possível. É evidente que, em um contexto de recebimentos de

vantagens indevidas, de forma oculta e disfarçada, alguns acontecimentos não são expostos

em todas as suas particularidades, mas isso decorre da própria forma clandestina com que os

crimes foram praticados.

3.3.  DAS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO

TIPO POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ATO DE OFÍCIO

 

Ao  contrário  do  que  afirmam  JOSÉ SARNEY,  GARIBALDI ALVES FILHO,  RENAN

CALHEIROS e ROMERO JUCÁ FILHO, os crimes de corrupção a eles atribuídos foram suficiente-

mente descritos e caracterizados, com indicação dos respectivos atos de ofício.  A denúncia

narra corrupção sistêmica, de caráter marcadamente político, no âmbito da organização crimi-

nosa implantada na TRANSPETRO.

A denúncia deixa claro que os parlamentares denunciados integravam o núcleo

político do grupo criminoso,  responsável  pela  indicação e manutenção de JOSÉ SÉRGIO DE

OLIVEIRA MACHADO, no cargo de presidente da TRANSPETRO, exatamente para obter recursos ilí-

citos em favor da agremiação partidária dos acusados, o Partido do Movimento Democrático

Nacional, e de seus membros. O ato de ofício inerente ao crime de corrupção consiste nessa

sustentação política ao presidente da TRANSPETRO e na omissão ao dever parlamentar de fisca-

lização da administração pública federal, o que viabilizava a prática dos vários crimes de cor-

rupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa estatal.

Como bem explicitado na denúncia, os parlamentares se utilizaram da relação com

SÉRGIO MACHADO, a quem empenhavam seu apoio politico para sua manutenção no cargo de

Presidente da TRANSPETRO, a fim de exortá-lo a direcionar licitações e contratar as empresas

NM ENGENHARIA e ODEBRECHT AMBIENTAL, responsáveis pelo pagamento das vantagens indevi-

das por meio de doação oficial.

Desse modo,  estando o ato de ofício devidamente apontado na denúncia, o qual

cometido  mediante omissão e/ou eventual  infração de dever funcional,  resulta  plenamente

possível o enquadramento da conduta do ora acusado ao delito da corrupção passiva majora-

da, tipificado no art. 317, § 1º, do Código Penal.
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Havendo elementos suficientes a demonstrar a prática dos crimes de corrupção ati-

va e passiva por parte dos denunciados, não merece prosperar as alegações de inexistência de

crime antecedente necessário à caracterização do delito de lavagem de dinheiro.

3.4.  DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA,  PREVISTO NO ART. 317  DO CÓDIGO

PENAL, PARA O DELITO DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, DESCRITO NO ART. 321 DO MESMO DIPLOMA, E
NO ART. 91 DA LEI N. 8.666/93

A alegação de  RENAN CALHEIROS não merece acolhimento,  pois suficientemente

demonstrada  a  utilização  do  cargo  público  para  fins  de  obter  vantagem  indevida  (RHC

116672, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, PRO-

CESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 30-10-2013 PUBLIC 04-11-2013). 

Vale ressaltar,  ainda, que não se mostra necessária a comprovação da destinação

dada aos recursos obtidos ilicitamente. Para a configuração desse delito, o destino dado à pro-

pina não tem a menor relevância. 

A propósito, tal tese arguida pela defesa já foi refutada pelo Supremo Tribunal Fe-

deral:

CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA.  CORRUPÇÃO PASSIVA. PROPINA EM TROCA
DE APOIO POLÍTICO.  ENQUADRAMENTO  TÍPICO DA CONDUTA.  DESTINA-
ÇÃO ALEGADAMENTE LÍCITA DOS RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALI-
DADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A denúncia é pródiga em demonstrar que a expres-
são "apoio político" refere-se direta e concretamente à atuação dos denunciados na quali-
dade de parlamentares, assessores e colaboradores, remetendo-se às votações em plená-
rio. Este, portanto, é o ato de ofício da alçada dos acusados, que os teriam praticado em
troca de vantagem financeira indevida. 

2. Basta, para a caracterização da tipicidade da conduta, que os Deputados tenham
recebido a vantagem financeira em razão de seu cargo, nos termos do art. 317 do
Código Penal. É irrelevante a destinação lícita eventualmente dada pelos acusados
ao numerário recebido, pois tal conduta consistiria em mero exaurimento do crime
anterior.

3. A alegação de que o Procurador-Geral da República atribuiu responsabilidade objetiva
aos acusados, em razão da ausência de individualização de suas condutas, é improceden-
te. A denúncia narrou a suposta participação de todos os acusados nos crimes em tese
praticados, possibilitando-lhes o amplo exercício do direito de defesa.

4. Existência de fartos indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção passiva,
como demonstram os depoimentos e documentos constantes dos autos.

5. Denúncia recebida em relação ao 18º, 19º, 20º, 21º, 25º, 26º, 28º, 29º, 30°, 31º e 32º
acusados, pela suposta prática do crime de corrupção passiva, definido no art. 317 do Có-
digo Penal.
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(STF,  Pleno,  INQ n.  2245/DF,  Rel.  Min.  Joaquim Barbosa,  j.  28.08.2007,  DJE  de
08.11.2007)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem proclamado que a fase de recebimento

da denúncia não é o momento apropriado para alteração na capitulação da conduta de acusa-

dos, ao afirmar que “não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz ape-

nas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na

peça acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião

em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o

indicar” (HC 87324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18.5.2007). (STF,

2a Turma, INQ n. 4146/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.06.2016, DJE de 04.10.2016)

3.5. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, DO CÓDIGO 
PENAL

Com relação à majorante do § 2º do art. 327 do Código Penal, sabe-se que o Su-

premo Tribunal Federal, em recentes precedentes, tem decidido no sentido de sua inaplicabili-

dade a detentores de mandato eletivo. No entanto, a incidência dessa causa de aumento de

pena, no caso, não deriva de conduta autônoma dos parlamentares, mas sim de sua participa-

ção no esquema de corrupção, com o Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, em relação

a quem a qualificadora é plenamente aplicável, uma vez que era ocupante de função de dire-

ção de sociedade de economia mista, circunstância de conhecimento dos demais denunciados.

Havia unidade de desígnios e comunhão de esforços entre os núcleos político e ad-

ministrativo do grupo criminoso. A corrupção dos parlamentares se baseava na corrupção do

Presidente da TRANSPETRO. Uma não existia sem a outra, havendo entre ambas relação indisso-

ciável. Assim, por força da norma do art. 30 do Código Penal, incide o §2º do art. 327. 

Além disso, cumpre registrar que à época dos fatos o denunciado GARIBALDI ALVES

FILHO exercia o cargo diretivo de Presidente do Senado Federal2 e, consequentemente,  do

Congresso Nacional, o que também justifica a aplicação da causa de pena prevista no art. 327-

§ 2º do Código Penal.

2 Conforme  consta  do  sítio  eletrônico  do  Senado  Federal,  disponível  em
<http://www25.senado.leg.br/web/senadores/nova-republica>. Acesso em 14/12/2017.
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3.6. DO NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIME DE DE CORRUPÇÃO PASSIVA E UM

DOS DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO IMPUTADOS A NELSON CORTONESI MARAMALDO E LUIZ

FERNANDO NAVE MARAMALDO

Assiste razão aos denunciados. Embora a denúncia lhes impute oito condutas de

corrupção ativa e delavagem de dinheiro, a narrativa fática apresentada limita-se a sete fatos

delituosos: 

(i)  vantagem indevida paga por meio do Diretório Municipal do PMDB em Aracaju;

(ii) vantagem indevida paga por meio do Diretório Estadual do PMDB em Tocantins;

(iii) vantagem indevida paga por meio do Comitê Financeiro único do PSDB em Alago-

as;

(iv) vantagem indevida paga por meio do Diretório Estadual do PMDB no Rio Grande do

Norte;

(v) vantagem indevida paga por meio do Diretório Estadual do PMDB Roraima; 

(vi) vantagem indevida paga por meio do Diretório Estadual do PMDB no Maranhão;

(vii) vantagem indevida paga por meio do Diretório Estadual do PMDB no Amapá.

Desse modo, procede a alegação de não recebimento da inicial no tocante a uma

das imputações referentes ao artigo 333-§1º do Código Penal e de uma das imputações refe-

rentes ao delito disposto no artigo 1º-V-§4º da Lei 9.613/1998 relativamente aos denunciados

NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO.

3.7. DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – GARIBALDI ALVES FILHO

No  tocante  à  ocorrência  de  prescrição  da  pretensão  punitiva  suscitada  por

GARIBALDI ALVES FILHO, considerando que ele tem mais de 70 (setenta) anos de idade, veri-

fica-se que a alegação não deve prosperar.

Primeiramente, quanto ao crime de corrupção passiva majorada (art. 317-§ 1º do

Código Penal), necessário esclarecer que a defesa utiliza parâmetro equivocado de pena máxi-

ma em abstrato. 
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A defesa do denunciado GARIBALDI ALVES alega, no item 2.4, que foram imputados

os crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, “os quais têm como pena máxima abs-

trata, respectivamente, 12 (doze) e 10 (dez) anos de reclusão, o que, por força do art. 109, in-

ciso II do Código Penal,  prescreveriam após o decurso de 16 (dezesseis) anos ininterrup-

tos”.

Contudo, foi imputado ao denunciado a prática de corrupção passiva majorada,

cuja pena máxima é de 12 (doze) anos, superando a causa de aumento de um terço. Portanto, a

pena máxima cominada, ao contrário do que alega a defesa, é de 16 (dezesseis) anos. 

Assim sendo, considerando o art. 109-I do Código Penal, a prescrição verifica-se

em vinte anos. Considerando que GARIBALDI ALVES FILHO é maior de 70 (setenta) anos, o pra-

zo prescricional reduz-se na metade, logo, a prescrição, no presente caso, verifica-se em 10

(dez) anos.

Considerando que  o marco inicial da contagem do prazo teve  início na data do

fato, ou seja, 11/09/2008, a prescrição somente ocorrerá em 10/09/2018. 

Ressalte-se que é pacífico na doutrina que as causas de aumento de pena, por alte-

rarem a pena base cominada, influenciam no cálculo da prescrição3.

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, embora a pena máxima em abstrato seja

de 10 (dez) anos, como afirmou a defesa, o marco inicial adotado pelos patronos do denuncia-

do se mostra equivocado. 

A defesa aponta que o marco inicial da contagem do prazo prescricional teve iní-

cio em 11/09/2008, porém, a denúncia imputa a GARIBALDI ALVES FILHO a conduta de ocultar e

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valo-

res provenientes, direta ou indiretamente, de prática de crime contra a administração pública,

conforme ajuste com SÉRGIO MACHADO, para pagamento da vantagem indevida por meio de

doação efetivada  ao  Diretório  Estadual  do Partido  do Movimento  Democrático  Brasileiro

(PMDB) no Rio Grande do Norte em 2008.

A origem ilícita dos bens permaneceu oculta até a delação premiada de  SÉRGIO

MACHADO, que revelou que não se tratava de doação eleitoral, mas pagamento de vantagem in-

3 “Como as causas de aumento podem levar a pena acima do limite máximo legal, e as causas de diminuição
têm o condão de reduzi-la abaixo do piso mínimo, influem no cálculo da prescrição, ao contrário do que
ocorre com as circunstâncias judiciais e com as agravantes e atenuantes genéricas.”  MASSON, Cleber.
Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
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devida em decorrência dos contratos da TRANSPETRO. Portanto, os órgãos estatais somente to-

maram conhecimento da origem ilícita em 2016.

A conduta de ocultar a origem dos recursos recebidos, mediante a interposição de

pessoas físicas e órgãos diversos de pessoa jurídica (como o diretório estadual do PMDB, por

onde transitaram os recursos) e a mescla com valores lícitos, em operações distintas constitui

mais  uma  modalidade  independente  de  lavagem  de  valores  denominada  commingling

(mescla). 

Segundo a doutrina, o verbo nuclear ocultar significa esconder, simular, encobrir,

silenciar, sonegar. Por outro lado, o dado que é oculto pode ser a natureza, origem, localiza-

ção, movimentação ou propriedade do objeto material do delito. Nesse sentido, a ocultação da

origem significa encobrir “a procedência ou fonte, o lugar de onde veio ou o processo pelo

qual algo foi produzido”4. No presente caso temos que a conduta do denunciado GARIBALDI

ALVES FILHO, em unidade de desígnios com SÉRGIO MACHADO e LUIZ MARAMALDO, tratou-se da

modalidade ocultar origem de valores provenientes de crime.

No tocante à consumação do delito, inicialmente o STF não firmou posição a res-

peito do tema, conforme decisão no Inquérito 2471, Relator Ministro Ricardo Lewandowski

(Pl., 29.09.2011).  Posteriormente, em decisão da lavra do Ministro Edson Fachin e seguida

pela maioria da 1ª Turma, o Supremo Tribunal Federal passou a entender pela natureza per-

manente do crime de lavagem de bens, direitos ou valores quando praticado na modalidade

“ocultar”5. Consignou o Ministro que:

“Tratar essa modalidade delitiva como crime permanente decorre da constatação segundo
a qual quem oculta a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propri-
edade de bens, direitos ou valores provenientes de crime, enquanto os mantiver oculto,
ou seja, escondidos, permanece realizando a conduta correspondente a esse verbo núcleo
do tipo. Ocultar, portanto, não é uma ação que se realiza apenas no momento inicial
do encobrimento, mas é ação que perdura enquanto escondido estiver o objeto material
do crime, máxime quando o autor detém o poder de fato sobre referido objeto.”

Do voto condutor do Ministro Lewandowski, no Inquérito 2471, temos que:

“Com efeito, enquanto os bens ou valores encontrarem-se escondidos ou camuflados
por obra do agente, a consumação do delito projeta-se no tempo, pois remanesce ín-
tegra a agressão ao objeto jurídico protegido pelo legislador, em especial a administração
da justiça. 

4 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais – 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2014
5 AP  863,  Relator:  Min.  EDSON  FACHIN,  Primeira  Turma,  julgado  em  23/05/2017,  ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017.
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Esse é o entendimento  de parcela  significativa dos doutrinadores,  com destaque para
MÁRCIA  MOUGENOT  BONFIM  e  EDILSON  BONFIM,  MARCO  ANTÔNIO DE
BARROS, RODOLFO TIGRE MAIA e GUILHERME DE SOUZA NUCCI, para quem o
delito de lavagem de capitais: 

é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa; material (depende da ocorrência
de qualquer efetivo prejuízo para o Estado ou para a sociedade, consistente em perdas no
campo tributário,  financeiro,  econômico etc.);  de  forma livre  (pode  ser  cometido  por
qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos indicam ações); permanente (a
consumação se prolonga no tempo, enquanto os bens, valores e direitos estiverem
camuflados); unissubjetivos (pode ser cometido por uma só pessoa);  plurissubsistente
(praticado em vários atos).”

Assim sendo, temos que a permanência cessou apenas em 2016 quando se revelou

a origem ilícitas dos valores destinados ao Diretório Estadual do PMDB do Rio Grande do

Norte. Portanto, o prazo prescricional teve sua contagem iniciada, conforme o art. 111-III do

Código Penal, apenas no ano de 2016, logo, aplicando-se o art. 109-II do CP o prazo será de

16 (dezesseis) anos. 

Como o denunciado é maior de 70 (setenta) anos, nos termos do art. 115 do Códi-

go Penal, a prescrição do crime de lavagem se verifica em 8 (oito) anos, ou seja, somente no

ano de 2024.

3.8. DAS DIVERSAS ALEGAÇÕES SOBRE O MÉRITO

Muitas outras questões suscitadas pelos acusados, tais como as referentes à ausên-

cia de dolo e de liame subjetivo entre os acusados, ao número de repetições do delito de lava-

gem de capitais, alteração da capitulação da conduta atribuída aos acusados, afastamento da

causa de aumento prevista no art. 4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, ausência de irregularidade

no recebimento de valores repassados a título de doação eleitoral, além de outras, dizem res-

peito ao mérito da pretensão deduzida em juízo, devendo ser resolvidas ao final da instrução

processual. 

Na atual  fase de mera admissibilidade da acusação,  tais questões  não devem ser

consideradas com profundidade, prevalecendo o princípio do “in dubio pro societate”. Sobre

o assunto, o Supremo Tribunal Federal afirma: 

“A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, cer-
to 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
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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 vali-
dade 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)

O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente su-
mária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo
definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Di-
reito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168). (STF, 1a

Turma, INQ n. 2589/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.09.2014, v.u., DJE de 13.10.2014)

Quanto ao ponto, apenas se destaca que os delitos tratados no caso, de corrupção

ativa e passiva e lavagem de dinheiro, são normalmente praticados clandestinamente,  às es-

condidas. Por isso adquirem relevo as provas e os elementos circunstanciais para a formulação

de um juízo sobre a situação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: 

Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Oferta
de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de esterilização, com o in-
tuito de obter votos. Reconhecimento. (...) 4. Fraude eleitoral que tem sido comumente
praticada em nosso País, cometida, quase sempre, de forma engenhosa, sub-reptícia, sutil,
velada, com um quase nada de risco. O delito de corrupção via de regra permite que seus
autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em mani-
festa apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grave comprometimento do pro-
cesso eleitoral. Bem por isso, vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à
luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrari-
ados por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente.
(…) (STF, Pleno, AP n. 481/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.09.2011, DJE de 26.02.2012)

Nenhuma das teses da defesa obsta o recebimento da denúncia, devendo-se dar re-

gular sequência à ação penal, na qual, sob o contraditório, terão as partes oportunidade de pro-

duzir provas para, ao final, ou seja, em momento processual adequado, ter-se juízo definitivo

acerca das imputações.

4. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, requeiro:

(i)  o  acolhimento  de  questão  preliminar  suscitada  por  NELSON CORTONESI

MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, a fim de que a denúncia seja recebida com

relação aos referidos denunciados apenas pela prática de 7 (sete) atos de corrupção ativa e 7

(sete) atos de lavagem de dinheiro; e
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(ii) a rejeição de todas demais preliminares, com a devida admissão e recebimento

da denúncia pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 13 de abril de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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