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MINISTÉIUO PUBLICO FEIJFRAL

Procuradoria-Geral da

Rcpúblic~

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MINISTRO TEORI ZAVASCKI
2" TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

No
/2015/GTLJ-PGR
Inquérito n. 3.883/DF
Relator: Ministro Teori Zavascki

o

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA vem,

perante Vossa Excelência, oferecer denúncia,

Clll

separado, cn1 2(>7

(duzentos e sessenta c sete) páginas, digitadas somente e111 ;111verso,
instruída com cópia digitalizada do Inquérito n. 3i"lH3/J)F (Doc.
1), além, de outros documentos (Does. 2 a 10), esclarecendo c requerendo a esse respeito o seguinte:
A peça acusatória anexa consiste em pretensão punitiva deduzida em juízo em face exclusivamente de FERNANDO AI'FONSO COLLOR DE MELLO, LUIS PEREIRA DUARTE
DE AMOP..JM, CLEVERTON MELO DA COSTA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA TIAGO c PEDR.O PAULO
!JERGAMASCHI DE LEON! RAMOS. A acuSJçào envolve fOItos j:1 esclarecidos no curso do Inquérito n.

3883/D~-~

I'CIZ

No entanto, existem varias situações pendentes de elucJdaç:io,
o que torna necessária a continuidade das investigaçôcs. Por isso, a
denúncia é instruída apenas com cópia digital do inquérito e1n re-ferência, a qual são anexados alguns elementos obtidos dirctanJcntc
pelo Ministério Público.
No caso, no decorrer das investigações objeto do Inquérito 11.
3~R3/DF,

comtatou-se a existência de uma organização criminos;1

implantada na Petrobras DistribuidoraS/A- BR DIS'TRIBUI])ORA entre os anos de 201 O e 2014, preordenada;] pr]tica, principalmente, de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva c
bvagem de dinheiro_ O grupo em questão, comandado pelo Scnador FEl"Z_NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, era cstruturado em quatro núcleos:

a) núcleo adn1inistrativo, formado por diretores c fí_mcion:irios de alto escalão da BR DISTRII3UIDORA que ocupar;Jnl
seus c1rgos por indicação político-partidária c que, nessa condiç\o,
praticaram ilegalidades em contratos celebrados em bencf1cJO de
determinadas empresas, conforme orientação dirct;J ou indireta do
p;lrlamentar que os apadrinhara;

b) núcleo econôn1ico, formado por empresas e cmpres:1rios
que celebraram contratos com a 13J:Z, DISTRIBUIDORA, que foram beneficiados pelas ilegalidades cometidas pelos diretores c
funcionários de alto escalão da sociedade de economia Jnist;J ap,ldrinhados c que, em contrapartida, pagaram vantagens indevicbs
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ao parlamentar responsável pela indicação c manutcnç:lo c111 seus
cargos (apadrinhamento) dos integrantes do núcleo administrat1vo:
c) núcleo financeiro, formado por operadores c intermnhários que se encarregaram de articular os vários núcleos do grupo
criminoso e, particularmente, de receber as vantagens indevidas lbs
empresas bencflCJadas c repassá-las ao parlamentar que vJabiliz,Jv;J
o flmcionamento do esquerna, fazendo tudo isso mediante estratégías de ocultação de sua origem ilícita, através do uso de diversas
empresas e pessoas, manipulando sobretudo dinheiro em espécie;
d) núcleo político, formado pelo Senador respons:tvcl pcLl

indicação c manutenção em seus cargos dos diretores c fllllCJOJJJnos de alto escalão da BR DISTRIBUIDORA que, sob ementaçao sua, principalmente por meio de seu "oper;rdor particular",
cometeram ilegalidades que beneficiaram cmpres;rs contr;Jt;llLJs
pela sociedade de economia mista, bem corno pelos auxiliares que
colaboraram diretamente para o recebimento de vantagens indcvicbs pelo parlamentar em questão, como contrap;trticla pcLr vJabiliza\:Jo do fimcionamento do esquema.
Os fàtos concernentes ao caso são complexos, envolvendo diversas pessoas, a maioria das quais não tem foro por prerrogativa de
fimçào perante o Supremo Tribunal FederaL
Os elementos dos autos indicam. que, além dos dcnuncio1dos,
integram a organização criminosa JOÃO MAURO BOSC:IIlERO, ALBEIUO YOUSSEF; ADARICO NEGROMONTE FILHO, JAYME

ALVES

DE

OLIVEIRA

FILHO,

RAFAEL

')

. ~~f
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ANGULO LOPEZ, ADIR. ASSAD, ROBEl<.TO TROMBElA
RODRIGO

MOI<--ALES,

RICARDO

RIBEIRO

PESSOA,

LUIS CLAUDIO CASEIRA SANCI-{ES, DEMETRIUS ZAC:f\IUAS DIU!\NA,JOSÉ ZONIS c MARCOS AURÉLIO FRON
TIN SANTANA,
Cinco desse' envolvido' (ALBERTO YOUSSEf; RAFAEL
ANGULO LOPEZ, ROBERTO TROMBETA, RODRICO
MORALES e RICARDO PESSOA) realizaram acordos de coLJ,,
boração devidamente homologados scp pelo Supremo Ti'íbuncli
Fcderal,seja pela 13" Vara Federal de Curitiba, Outro, ta1nbé1n potcncialmentc envolvido, CARLOS ALEXANDRE DE OU
VE!RA

FILHO,

também

realizou

acordo

cobbor<~ç;\o,

de

pendente de homologa\:ão,

f\ jurisprudência atual do Supremo Tribunal Fcdcnl comidera que, em regra, deve ocorrer o desmembramento de c1sos
como esse, permanecendo na Corte ;!penas os detentores da prcrrogativa de foro:
"INQUÉRITO IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO (ART 312 DO CÓDIGO PENAL) E FI<--AUUE
À LJCITAÇÀO (ART. 89 DA LEI 8,666/1993), DESMEMl3RAMENTO EM 1<--ELAÇÀO AOS DENUNCIAI)OS
QUE NÃO POSSUEM PKERROGATIVA DE lcORO
AGRAVO REGIMENTAL RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO, L O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendin1ento de que o
desrnernbran1ento deve ser a regra, diante da tnanifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de
função, ressalvadas as hipóteses em que a separação
possa causar prejuízo relevante. Precedente, 2. No CLIO,
o agravante nJo logrou êxito em comprovar de llnncira oh-
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jctiva prejuÍzo concreto e real no JUlgamento ordinár10. 3.
Agravo regimentJ l a que se nega provimento." (STF, l'leno,
lnq 2(,71 AgR/ AP, Rei. Min. Teori Zav;rscki, j. Oíl.05.2014,
v.u., DJE de 27.05.2014)

Atente-se ;rinda para os fundamentos do voto do Mmistr"
Luís Barroso no julgamento do Agravo Regimental no I nquc'rito
n. 3515 (Rclatoria do Ministro Marco Aurélio)- que originou referido entendimento anterior- , quando disse:

... J

Nessa linha, proponho que se estabeleça o crrt.ério de
que o desmembramento seja J regra geral, adrnitindo-se
exceção nos casos etn que os fatos relevantes estejan1
de tal forma relacionados que o julgan1ento en1 separado possa ocasionar prejuízo relevante à prestação
jurisdicional. Como regn, essa sitrnção tende a ser nrais
comum nos casos em que lr;~a uma C]Uanticbdc cxprcssiv;r de
envolvidos, mas esse não há de ser o p;rdmetro dctermÍJWlte. Incorporando observação feita pelo Ministro Tcori Z<lvascki c referendacl;r por outros membros do colcgi<~do,
acrescento que o dcsmembrarnento, como rq;r;r, deve ser
determinado na primeira oportunidade possível, tão logo se
possa constatar a inexistência de potencial prejuízo rclcvalltc.

Em SJtuações de coautoria, portanto, o normal seria IIL\Ilter
no Supremo Tribunal Federal o processo somente clll rdr1:óio ao

Senador FEP..NANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO No
entanto, c na linha da absoluta excepcionalidade de que trat;nn os
precedentes do Supremo Tribunal Federal, apesar de não scrcJJI t:ltularcs de foro por prerrogativa de função, os demais denunciados
apresentaram condutas estreita e essencialmente vinculadas ao parlament;rr em referência, auxiliando-o diretamente no rcccbinrento
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c na ocultação de valores de origem ilícita relacionados ;to cs-

qucma.
Pela essencialidade da produção das provas ao longo
do processo e sua análise ao final, exatamente para n;\o prcju-

dior a produção das provas c, espcciabnentc, "ocasionar prejuízo rclc!;antc à prestação jurisdicional", afigura-se fundarnental que

LUIS PEREIRA DUARTE DE AMOIUM, CLEVEil..TON
MELO DA COSTA, FERNANDO i\NTONJO DA SILVA TIAGO c PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONJ RAMOS tenham o mesmo tratamento processual de FERNANDO
AFFONSO COLLOR DE MELLO, sendo todos processados
conjuntarnente perante o Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer-se a cisão proccssu:1l do feito, mantendo-se no
Supremo T\·íbunal Federal o processamento pelos fatos narr;tdos
exclusivamente em relação a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM,
CLEVERTON MELO DA COSTA, FERNANDO ANTONIO
Di\ SILVA TIAGO c PEDRO PAULO DEI.<..GAMSCHI DELEON f RAMOS, c remetendo-c.e cópia dos autos, bem como das
J\çàcs Cautelares

11.

3870 (afastamento de sigtlos fiscal c hlllcírío)

c n. 3909 (busca c apreensão) para a 1T Vara Federal de Curitiba,

volvidos: JOÃO MAURO lJOSCHIEP-.0, ALI3ER.T'O YOUSSEI~
ADAIUCO NEGROMONTE

FILHO, JAYME ALVES

I)E

OLIVEfl<..A FILHO, RAFAEL ANGULO LOPEZ, ADII{.,

AS~

zjf/)
(.-"'''-
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SAD,

ROBERTO

TROMBETA,

CARLOS ALBERTO

DE

ll..ODR!GO

OL!VGEIRA

MORALES,

SANTIAGO, RI-

CARDO Rll3EfRO PESSOA, LUIS CLAUDIO CASEIRA
SANCHES, DEMETRJUS ZACARIAS DIUANA, JOSÉ ZONIS c MAJZ.COS AURÉLIO FRONT!N SANTANA.

Brasília (DF), 19 de agosto de 2015.
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