
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LAGES  

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  DA  1ª  VARA  FEDERAL  DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL EM LAGES/SC,

No exercício  de  sua  atribuição  constitucional  da  ação  penal  pública 

incondicionada  e  com  base  no  Inquérito  Policial  nº  0073/2014  (e-proc  5000526-

52.2014.404.7206),  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL vem,  perante  V.  Exa., 

DENUNCIAR   HENRIQUE PIZZOLATO, brasileiro,  convivente, aposentado, natural 

do Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, nascido em 09 de setembro de 

1952, filho de Odilla Annita Spezie Pizzolato e Pedro Pizzolato, portador da carteira de 

identidade civil nº 6.872.444, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda do Brasil  

sob o nº 296.719.659-20, antes residente na Rua Domingues Ferreira, 46, ap 1001, no 

bairro  de  Copacabana,  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 

atualmente,  por  ter  mandado  de  prisão  em  aberto,  foragido  do  Poder  Judiciário 

brasileiro,  residindo na  República  Italiana,  respondendo  ao  processo  de  extradição 

PIZZOLATO  HENRIQUE  9.9.1952  Concórdia  BRASILE que  tramita  por  ora,  na 

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, e também a inquérito policial perante o Ministério 

Público e a polícia na comuna de La Spezia, província de Spezia, região da Liguria,  de 

onde poderá ser encontrado e citado na forma abaixo mencionada, pelas razões e fatos a 

seguir descritos.
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Arquiteto  por  formação,  funcionário  de  carreira  do  Banco  do Brasil 

S/A,  e  radicado  no  Estado  do  Paraná,   ele  é  um  militante  histórico  do  Partido  dos 

Trabalhadores  e,  após  ter  sido diretor  de  seguridade  da  PREVI (fundação de previdência 

privada dos funcionários do banco), trabalhou na  campanha presidencial do então candidato 

Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2002, auxiliando nos trabalhos de arrecadação de fundos 

e tesouraria.

Vencedora a campanha e eleito o candidato, ocupou o cargo de diretor 

de  marketing  da  instituição  financeira  controlada  pela  União,  e  assim  envolveu-se  em 

movimento criminoso destinado à arrecadação de recursos financeiros oriundos do erário da 

União para a manutenção de grupo que deu sustentação política ao então presidente, e no ano 

de 2005 foi denunciado pelo Parquet  perante o Supremo Tribunal Federal na ação penal de 

competência  originária  de  nº  470,  conhecido  como  caso  do  "mensalão",  tendo-lhe  sido 

imputados, em concurso com outros políticos e agentes, a prática dos delitos de corrupção 

passiva, peculato e "lavagem de dinheiro".

Recebida  a  denúncia  em  agosto  de  2007,  tornou-se  réu  do  mais 

rumoroso processo criminal da história do Brasil.

Por  ser  oriundi,  ou  seja,  descendente  de  imigrantes,  é  portador  de 

cidadania italiana, possuindo pois, dupla nacionalidade.

Assim, durante a instrução do processo criminal a que respondia, e já 

prevendo  o  risco  de  ser  condenado  à  perda  da  liberdade,  ele  praticou,  premeditada  e 

artificiosamente,  uma  série  de  atos  ilícitos  com o objetivo  de,  no  caso  de  condenação  e 

inclusão de seu nome em listas de procurados, evadir-se do país e furtar-se à aplicação da lei 

penal.  

Provavelmente  tendo  posse,  ou  ao  menos  sabendo  os  números  dos 

documentos pessoais de seu irmão, ainda no ano de 2007 obteve, no Ofício de Registro Civil 

das Pessoas Naturais, Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Concórdia, terra 
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natal de ambos, uma  via da certidão de nascimento de seu irmão, de nome Celso Pizzolato, 

nascido, assim como ele, no distrito de Engenho Velho, nesse município, dois anos depois, ou 

seja em 1954.

Esse  Registro,  por  falha  ou  dolo,  de  provável  conhecimento  do  ora 

acusado, não certificou na certidão a averbação de que Celso faleceu na madrugada do dia 2 

de abril de 1978, por ter sofrido traumatismo crânio/encefálico em um acidente de trânsito no 

km 521 da Rodovia BR 277, próximo à cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.

Assim,  para  atualizar  a  situação  de  Celso  no  Cadastro   de  Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda (que naquela época permanecia ativo,  sem efetuação de 

baixa, apesar do óbito ter acontecido há trinta anos), que possuía o número 195.484.199-04, e 

cujo nome estava grafado como "Celso Pizzolatto", ou seja, duas vezes a letra "t" no final do 

sobrenome, um erro de grafia absolutamente comum em nomes de imigrantes no Brasil, e  no 

dia 09 de novembro de 2007,  providenciou o envio, pela internet, para a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, de uma Declaração de  Isento,  fazendo com que a situação fiscal do  de 

cujus fosse regularizada e atualizada.

E já no dia 30 de novembro do mesmo mês viajou ao Estado Santa 

Catarina,  compareceu  ao  Instituto  de  Identificação  Civil  de  Santa  Catarina,  na  capital 

Florianópolis0  e,  apresentando  o  extrato  do  CPF e  a  certidão  de  nascimento  de  Celso  e 

apondo suas próprias digitais, gerou o prontuário nº 00063-2007-34387, obtendo agora uma 

identidade civil em nome do falecido, cujo Registro Geral foi emitido sob o nº 6.089.146.

Tendo  disputado  três  eleições  pelo  PT,  sabedor  de  que  o  sistema 

eleitoral brasileiro sofreu diversas atualizações e alterações ao longo dos anos, incorporando a 

tecnologia desenvolvida e promovido vários recadastramentos  desde a morte de Celso em 

1978, o ora acusado retornou à cidade do Rio de Janeiro e  no dia 3 de janeiro de 2008 

compareceu  ao  cartório  da  205ª  Zona  Eleitoral  (Rua  Miguel  Lemos,  97,  bairro  de 
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Copacabana),  apresentando-se  como  um  cidadão   até  então  não  cadastrado  no  sistema 

eleitoral brasileiro.

Exibiu  a  carteira  de  identidade  civil  e  o  CPF,  pagou  a  multa 

administrativa correspondente e solicitou a emissão do título eleitoral em nome de Celso.

Com facilidade, conseguiu agora que o Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado do Rio de Janeiro emitisse (processamento do dia 24.01.2008), o título de eleitor nº 

1358  1681  0353,  o  último  documento  falso  que  necessitava  para  finalmente  obter  o 

passaporte, documento que lhe permitiria sumir do país e furtar-se à aplicação da lei em uma 

condenação criminal, a essa época já  provável em razão da rumorosidade que o caso ganhou, 

na mídia e na sociedade brasileira, e até mesmo no exterior.

Para isso, duas semanas depois já estava  novamente em Santa Catarina.

No  dia  17  de  janeiro,  fazendo-se  passar  por  Celso,  apresentou-se  à 

Delegacia de Polícia Federal sediada nesta cidade de Lages, então localizada na esquina da 

Rodovia BR 282, com a Avenida Duque de Caxias e, aos agentes Fernando Lorenzetti e Alex 

Philippi  apresentou  os  documentos  exigidos  pela  legislação  específica:  A  certidão  de 

nascimento, a cédula  de identidade civil, o título de eleitor e o CPF, já que a quitação do 

serviço militar é obrigatória somente para quem tem menos de 45 anos.

Preencheu o formulário específico, inseriu nele os dados referentes ao 

seu personagem bem como os documentos emitidos postumamente, informou que trabalhava 

com  "construção  civil",  que  residia  em  uma  estrada  rural  na  vizinha  cidade  de  Urubici 

(situada também em Santa Catarrina,  a 100 km de Lages),  que era natural  de Concórdia, 

nascido em 15.11.1954, apresentou a guia específica paga, entregou fotografias de seu próprio 

rosto e  apôs suas próprias impressões digitais.

Mais uma vez os agentes/conferentes em nada desconfiaram, afinal é 

comum no Brasil  as pessoas requererem seu primeiro documento de viagem/passaporte já 

com idade avançada.
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No  dia   25  de  fevereiro  seguinte  foi  então,  pelo  Departamento  de 

Polícia Federal emitido para Celso Pizzolato o passaporte comum nº CV670247.

HENRIQUE  havia,  agora,  portanto,  cumprido  seu  objetivo.  Estava 

documentado para efetuar sua fuga tão logo houvesse a esperada condenação criminal e a 

expedição da consequente ordem de prisão, pois o "personagem" Celso tinha agora todos os 

documentos  brasileiros,  inclusive o que lhe permitiria  sair  do país  diretamente  para outro 

continente.  

A  obtenção  desse falso passaporte, crime para o qual teve de praticar 

uma  série  de  atos  antecedentes,  num  planejado  e  dedicado  iter  criminis,  resultou  na 

"recriação  jurídica  da  personalidade"  de  Celso  Pizzolato,  ressuscitado  do  ponto  de  vista 

documental.         

Tão importante  para ele  era  possuir  essa condição que,  no dia  2 de 

junho de 2008, em uma de suas muitas viagens ao exterior (somente nesse ano há registro de 

sete saídas do país), apresentou ao setor de identificação de viajantes do Departamento de 

Policia Federal no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) na cidade do Rio 

de Janeiro, justamente o indigitado passaporte CV 670247, e as 09:30h da manhã desse dia, 

deixou o Brasil como Celso Pizzolato.

Segundo informações oficiosas foi passear em Buenos Aires, capital da 

Argentina: Estava portanto "testada" a eficiência da documentação de seu "personagem" e 

preparado o caminho para a fuga. 

Mas além de ter sido criado, o personagem também deveria ser mantido 

"documentalmente vivo", por isso, no dia 5 de outubro de 2008, quando da realização das 

eleições municipais no Brasil, o acusado, além de votar regularmente em sua seção eleitoral 

(nº 53 da 205ª Zona do Rio de Janeiro), apresentou-se com o título em nome de Celso (nº 

1358 1681 0353), e como tal votou na seção de nº 13 da mesma Zona, instalada na agência 

0308 do Banco Itaú,  situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana,  nº 581-A,  no bairro 
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Copacabana,  fazendo pois,  mais uma vez,  uso de documentos públicos falsificados,  agora 

perante o serviço eleitoral prestado pela União Federal através da Justiça Eleitoral.

Nenhum candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro alcançou mais 

de 50% dos votos nesse dia e por isso, no dia 26 desse mesmo mês de outubro foi realizado o 

2º turno dessas eleições.

HENRIQUE então repetiu o feito, votando novamente nas duas seções, 

e apresentando novamente perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (folha de 

votação 60011) os documentos falsos. Realiza, pois, mais um ato típico.   

Da  mesma  forma,  com  o  mesmo  objetivo  de  manter  "vivo"  o 

personagem, no dia 21 de setembro de 2009, compareceu à agência nº 50300270 da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública pertencente à União Federal, situada no 

bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, e requereu a  emissão da segunda via do 

CPF. 

Na  oportunidade,   requereu  também  a  mudança  do  endereço  do 

cadastrado, da localidade de Engenho Velho, área rural de Concórdia, para o endereço do 

próprio acusado, na Rua Domingues Ferreira, 46, apartamento 1001, no próprio bairro carioca 

de Copacabana, Código de Endereçamento Postal 22.040-010. 

Mas  não  satisfeito  em  ter  um  "fantasma"  brasileiro  devidamente 

documentado, ele que já possuía passaporte italiano em seu nome, emitido no ano de 2005, 

compareceu  ao  Consulado  Geral  da  Itália  no  Rio  de  Janeiro,  situado  na  Av.  Presidente 

Antonio Carlos, 40, no dia  5 de janeiro de 2010, onde novamente fez uso de seu acervo de 

documentos  falsos  em  nome  de  Celso  (cédula  de  identidade,  passaporte  brasileiro  CV 

670247), requereu e obteve, agora ludibriando os funcionários da  Repubblica Italiana, um 

passaporte  daquela nacionalidade, com validade até 4 de janeiro de 2020, documento este de 

nº AA5275702. 
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Sempre com o objetivo de manter os dados ativos, e tendo em vista que 

nas eleições gerais do ano de 2010 ele estava ausente do Brasil, no dia 2 de março de 2011 

HENRIQUE  compareceu  novamente  à  sede  da  205ª  Zona  Eleitoral  do  Rio  de  Janeiro, 

apresentou-se como Celso, apresentou seu título eleitoral falso, e solicitou a emissão de Guia 

de Recolhimento da União - GRU e novamente quitou a multa, fazendo assim com que seu 

personagem passasse novamente à situação de ativo/adimplente para com a Justiça Eleitoral. 

O  longo julgamento da ação penal nº 470, com a definição das  penas, 

encerrou-se em dezembro de 2012, tendo o ora acusado sido condenado a  doze anos e sete 

meses de reclusão.   

Aberto prazo para recursos, o julgamento foi retomado em agosto de 

2013,  tendo  concluída  a  apreciação  dos  embargos  no  dia  4  de  setembro,  quando  foram 

tornadas definitivas as penas definidas no ano anterior. 

Com  isso  o  acusado  decidiu  que  era  chegada  a  hora  de  utilizar  a 

documentação que arrecadou ao longo dos anos, deixou o território nacional e, como Celso 

Pizzolato, às 10:17 minutos do dia 11 de setembro já encontrava-se no território da vizinha 

República  Argentina,  passando por  procedimentos  de  imigração  também nesse país,  e  de 

onde,  no dia seguinte embarcaria,  sempre  como Celso e sempre conseguindo ludibriar  os 

órgãos de controle, em voo para o Reino da Espanha, sendo que depois chegaria à Itália, onde 

somente foi descoberto, na cidade de Maranello, no dia 5 de fevereiro de 2014, após intensa 

investigação feita por cooperação internacional de polícias. 

Produziu e utilizou portanto, no território nacional, documentos falsos, 

em prejuízo da fé pública e dos serviços públicos prestados pela Justiça Eleitoral, pelo Estado 

de Santa Catarina e por órgãos da administração direta e empresas públicas da União Federal,  

bem como de estado estrangeiro acreditado no Brasil.

Assim, ao ver do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  HENRIQUE 

PIZZOLATO  praticou os crimes dos arts. 289 e 309 do Código Eleitoral, bem como, conexo 
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com estes, também o crime do art. 299, e por 6 (seis) vezes o crime do art. 304 do Código 

Penal, razão porque, se extrai cópia integral destes autos para representação à Procuradoria 

Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, competente para essa apreciação.

Vê-se também, que  ele executou, na forma dos arts.  69 e  70,  por 07 

(sete) vezes, as condutas descritas no art. 299, e por 12 (doze) vezes a conduta descrita no 

art.  304,  dispositivos  esses todos do Código Penal,  razão pela  qual  o  Parquet Federal 

Brasileiro requer a Vossa Excelência:

a)  O  recebimento  desta  denúncia,  a  citação  do  acusado  e  o 

processamento  do  feito  pelo  rito  ordinário  do  Código  de  Processo 

Penal e mediante a utilização, se necessária, dos canais e do sistema 

previsto no Decreto nº 862 de 09.07.1993,  até final condenação; 

b)  A  ouvida,  em  audiência  de  instrução  e  julgamento,  da  pessoas 

abaixo arroladas como testemunhas de acusação;

c) A requisição, nos termos do art. 1º, § 4º da lei complementar nº 105 

de 10.01.2001, de informações ao sistema financeiro nacional, através 

do programa Bacenjud, sobre o eventual cadastramento e abertura de 

contas bancárias em nome de Celso Pizzolato, CPF  195.484.199-04, 

vez que constam notícias de sua existência, bem como a abertura de 

nova vista a este Órgão após a obtenção das mesmas;  

d)  A aplicação  urgente  da  medida  cautelar  descrita  no  art.  312  do 

Código de Processo Penal.  Essa medida é imperativa por conveniência  da 

instrução  criminal  e  para  assegurar  a  aplicação  da  lei  penal,  vez  que  estão 

presentes todas as condições descritas nesse dispositivo e também no art. 313, 

além da evidente e extrema capacidade ardilosa do acusado em traçar e executar 

planos de dissimulação e fuga, eis que, dentre todos os condenados no  rumoroso 

caso do mensalão, ele é o único a que o sistema de persecução  brasileiro não  

consegue alcançar, estando hoje em plena liberdade em território italiano onde 
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somente  conseguiu  chegar  graças  a  série  de  delitos  que  são  objeto  desta 

acusação,  sob  o  nome  de  "Celso  Pizzolato"  e  onde  hoje  se  alberga  no  jure  

sanguinis.  Caso sua extradição seja deferida por aquele país, ou caso ele deixe 

voluntariamente  a  República  Italiana  em razão  dos  processos  que  lá  também 

responde, certo é que empreenderá outros esforços para furtar-se a responder ao 

feito, em pleno desprezo para com o Brasil, suas leis e seu  Poder Judiciário. Por  

tais razões, tem de ser mantida ativa a disposição em fazê-lo responder, sendo 

necessária portanto a decretação da prisão preventiva e a expedição de mandado 

para que seu nome seja mantido nas listas de procurados na esfera internacional. 

Do contrário,  tendem esses crimes todos a restarem impunes e as instituições 

públicas brasileiras, pelas quais manifesta desprezo, a atuarem  inocuamente;

e)  O  deferimento  de  outras  diligências  que  porventura  se  revelem 

necessárias, bem como a aceitação de aditamento à esta denúncia caso 

no  curso  da  instrução  processual  verifique-se  que  outras  pessoas 

tiveram participação na escalada delituosa.

Termos em que aguarda a acolhida.

Lages, 06 de novembro de 2014.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rol testemunhal:

1. Fernando Lorenzetti, agente de Polícia Federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal de 

Lages/SC  

2. Alex Becker Philippi, agente de Polícia Federal, lotado na Delegacia de Polícia Federal de 

Lages/SC  

3.  Caio  Rodrigo  Pellim,  Delegado  de  Polícia  Federal,  lotado  em  Florianópolis,  na 

Superintendência do Departamento de Polícia Federal em Santa Catarina.
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