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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 13ª VARA CRIMINAL 

FEDERAL da Seção Judiciária do Paraná 

 

 

Ref.: Ação Penal n.º 5023135-31.2015.4.04.7000/PR  

  FÁBIO CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, 

devidamente qualificado nos autos da ação penal que lhe move a 

Justiça Pública Federal por esse juízo, vem, tempestivamente,1 por seus 

advogados legalmente constituídos, apresentar, nos termos do art. 396-

A2 do Código de Processo Penal, RESPOSTA ESCRITA à denúncia 

(evento 1), o que faz segundo as razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas: 

                                              
1 O Defendente foi citado em 03/06/2015 (quarta-feira), véspera de feriado (corpus christi). Iniciada a 

contagem do prazo em 05/06/2015 (sexta-feira), tem-se como termo final o dia 14/06/2015 (domingo), 

prorrogado para o primeiro dia útil (15/06/2015, segunda-feira). 

2 Art. 396-A.  Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 
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I. DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS 

  Inicialmente, requer-se de V. Exa. que, a partir da presente data, 

todas as intimações sejam efetivadas em nome do advogado PLÍNIO 

LEITE NUNES, OAB/PE 23.668, cujo endereço profissional consta do 

timbre infra, tudo nos termos da legislação de regência.  

II. A ACUSAÇÃO 

  Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público 

Federal (MPF), com base em inquérito policial3 produzido no âmbito 

da denominada Operação Lava Jato, e pela qual imputa ao ora 

Defendente a suposta prática de crimes de lavagem de capitais e 

organização criminosa. 

  Em apertada síntese, sustenta a denúncia que ao menos a partir 

de 2004 – e no âmbito de um suposto esquema criminoso engendrado 

por empresas cartelizadas, agentes públicos e partidos políticos – 

teriam sido cometidos diversos crimes contra a ordem econômica, 

administração pública e lavagem de dinheiro em detrimento da 

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 

                                              
3 Inquérito Policial n.º 5049557-14.2013.404.7000 (e processos conexos). 
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   Segundo o Ministério Público Federal, baseado em delações 

premiadas visivelmente contraditórias e até hoje não confirmadas,4 

agentes públicos do alto escalão da PETROBRAS (notadamente seus 

Diretores de Abastecimento e Serviços), previamente ajustados com 

membros de partidos políticos, teriam solicitado, recebido e aceitado 

promessa de vantagem indevida para colaborarem e facilitarem, 

através de procedimentos licitatórios fraudulentos, a contratação de 

empresas cartelizadas para execução das maiores obras contratadas 

pela PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014.  

Por sua vez, os principais dirigentes dessas empresas são 

acusados de oferecer, prometer e efetivamente pagar “propina” 

àqueles agentes públicos. Para tanto, valendo-se de terceiros – 

denominados “operadores” – para o repasse da vantagem indevida aos 

funcionários corrompidos da PETROBRAS e aos membros de partidos 

políticos com participação no alegado esquema criminoso. 

   No caso da Diretoria de Abastecimento, ocupada a partir de maio 

de 2004 por PAULO ROBERTO COSTA, o valor da “propina” 

corresponderia a cerca de 1% (um por cento) dos contratos firmados.  

                                              
4 Especialmente de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 
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Este percentual, por sua vez, seria alegadamente distribuído 

entre membros do Partido Progressista, o próprio PAULO ROBERTO 

COSTA e os operadores do esquema (o ex-deputado federal JOSÉ 

JANENE e o doleiro ALBERTO YOUSSEF).5 

De acordo com a Tabela A constante da denúncia,6 cerca de 34 

contratos, 123 aditivos e 4 transações extrajudiciais teriam sido 

celebrados entre 30/03/2007 e 30/03/2012 pelas empresas cartelizadas e 

a PETROBRAS (vinculados à Diretoria de Abastecimento), totalizando 

pouco mais de R$ 35 bilhões de reais, dos quais, segundo especula a 

acusação, cerca de R$ 350 milhões (1%) teriam sido destinados ao 

pagamento de “propina”7 aos partícipes do esquema. 

  Ainda em conformidade com a denúncia oferecida, esses 

repasses seriam periódicos e ocorreriam à medida em que os 

pagamentos dos contratos e respectivos aditivos eram efetivados em 

benefício das empresas contratadas.  

                                              
5 Fls. 9/10 da denúncia. 

6 Fls. 18/22 da denúncia. 

7 Fls. 9/10 da denúncia. 
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O primeiro desses pagamentos, consoante revela a mesma 

Tabela A, ocorreu em 30/03/2007 (ENGEVIX)8 e, o último, em 30/03/2012 

(MENDES JÚNIOR).9  

  Nesse contexto, PEDRO CORRÊA, ex-deputado federal e pai do 

ora Defendente, é apontado pelo Ministério Público Federal como um 

dos supostos beneficiários do suposto esquema criminoso, sendo a ele 

atribuída a prática, dentre outros, de corrupção passiva em conjunto 

com PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF (CP, art. 317 – Cap. 

II, da denúncia) 

  No ponto, sustenta a acusação ser PEDRO CORRÊA beneficiário 

de repasses mensais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)10 

promovidos por ALBERTO YOUSSEF através: (a) da entrega de valores 

em espécie ao próprio PEDRO CORRÊA e a terceiros; (b) depósitos 

efetuados em contas correntes (de PEDRO CORRÊA e de terceiros).11 

  Ainda em relação a PEDRO CORRÊA, é acusado de lavagem de 

capitais12 ao receber indiretamente parte da vantagem indevida por 

                                              
8 Processo n. 0800.0030725.07.2, Inicial, equivalente a R$ 224.989.477,13 (Fl. 19 da denúncia). 

9 Processo n.º 0802.0045377.08.2, Aditivo 10, equivalente a R$ 107.273.036,38 (Fl. 21 da denúncia). 

10 Fl. 30 da denúncia. 

11 Fl. 31 da denúncia. 

12 Cf. Item III.B, “Primeiro conjunto de atos de lavagem”. 



 

 

Av. Montevidéu, 172, salas 1002/1004 | Boa Vista. Recife. PE. Brasil. CEP: 50.050 -250.  

www.nuneseregobarros.adv.br 

meio de contratos fictícios firmados entre as construtoras investigadas 

e empresas controladas por ALBERTO YOUSSEF (MO Consultoria, 

Empreiteira Rigidez, RCI Software e GFD Investimentos). Segundo o 

MPF, a celebração desses contratos simulados “tinha o intuito de 

viabilizar o repasse de recursos para PEDRO CORRÊA, integrante do 

PARTIDO PROGRESSITA e PAULO ROBERTO COSTA com o 

distanciamento do dinheiro de sua origem ilícita”.13 

   É nesse contexto que se inserem as infundadas e indemonstradas 

acusações contra a FÁBIO CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, 

adiante apenas denominado FÁBIO CORRÊA. 

 No caso, mesmo sem demonstrar minimamente que FÁBIO 

CORRÊA soubesse da existência do aludido esquema criminoso, dele 

participando e se beneficiando de algum modo, a denúncia o acusa 

genericamente de “ultimar o processo de branqueamento dos 

valores”14 remotamente provenientes dos contratos descritos na Tabela 

A e, proximamente, aos referidos na Tabela B da denúncia. 

                                              
13 Fl. 55 da denúncia. 

14 Fl. 61 da denúncia. 
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E isto, ao comparecer por trinta e três vezes, entre agosto de 2010 

e outubro de 2012,15 ao escritório de ALBERTO YOUSSEF, localizado em 

São Paulo, e lá receber, na condição de intermediário de seu pai PEDRO 

CORRÊA, parte daqueles valores.16 

Desse modo, e a partir de uma clara responsabilização objetiva – já 

que não se logrou demonstrar minimamente a consciência e vontade 

de participar do suposto crime – FÁBIO CORRÊA é aqui denunciado 

pelo MPF pela suposta prática de lavagem de capitais em concurso 

material (33 vezes) e, além disso, de integrar organização criminosa. 

  Uma acusação, como se verá, que não sustenta minimamente, 

seja no plano das provas que pudessem revelar seu real envolvimento 

no episódio, seja em razão da manifesta atipicidade do fato. 

III. DA DECISÃO QUE RECEBEU EM PARTE A DENÚNCIA 

  Em decisão datada de 18 de maio do corrente ano (evento 03), 

esse douto Juízo recebeu apenas em parte a denúncia oferecida, 

rejeitando-a liminarmente em relação à imputação de suposta 

                                              
15 Fl. 62 da denúncia. 

16 Cf. Item III.B, “Terceiro conjunto de atos de lavagem” (Fl. 61 da denúncia). 
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participação em organização criminosa, considerando-se ausentes 

“elementos probatórios suficientes que indiquem que teriam se 

associado ao grupo criminoso que vitimou a Petrobras”. 

  É certo, contudo, que em relação ao alegado crime de lavagem a 

decisão, ao receber a denúncia, não esclareceu quais seriam as 

evidências, constantes nos autos, que revelassem indícios de que 

FÁBIO CORRÊA houvesse atuado com plena consciência e vontade de 

ocultar ou dissimular valores que sabia serem provenientes de crimes 

perpetrados contra a PETROBRAS. 

  De qualquer forma, regularmente citado no último dia 

03/06/2015, o Defendente passa a apresentar resposta à acusação, na 

forma do art. 396-A do Código de Processo Penal, por meio da qual 

suscita o necessário reexame dessas e de outras matérias de superlativa 

importância material e processual, e causas bastantes à rejeição integral 

da denúncia (CPP, art. 395, I e III)17 ou decretação de absolvição 

sumária (CPP, art. 397, III).18 

                                              
17 Art. 395.  A denúncia ou queixa será rejeitada quando:   

   I - for manifestamente inepta;   

   (...) 

   III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 

18 Art. 397.  Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:   
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IV. A RESPOSTA 

  Com o devido e merecido respeito ao Ministério Público Federal, 

a denúncia não tem fundamento nem razão de ser. 

Com efeito, FÁBIO CORRÊA jamais participou ou integrou 

qualquer esquema criminoso (como, de plano, reconheceu esse douto 

Juízo ao rejeitar a denúncia quanto ao ponto). Tampouco é verdadeiro 

que tenha agido “de modo consciente, voluntário e reiterado, com 

unidade de desígnios” para ocultar ou dissimular valores provenientes 

ou não da alegada empresa criminosa. 

Isso jamais ocorreu e, como se verá, não foi minimamente 

demonstrado pela denúncia a qual, em sentido exatamente oposto, 

baseia-se exclusivamente na responsabilidade objetiva e em 

especulações sobre a participação do Defendente no episódio. 

Nas linhas que se seguirão, a defesa procurará demonstrar não 

apenas a inconsistência probatória da acusação (ausência de justa 

causa), como ainda os vícios formais e materiais insanáveis da 

                                              
   (...) 

   III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 
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denúncia (inépcia) que impedem a instauração da pretendida persecutio 

criminis. 

Sem prejuízo disso, demonstrará, igualmente, que os fatos 

precariamente narrados na denúncia, ao menos em relação ao ora 

Defendente, não constituem crimes (por manifesta atipicidade objetiva 

e subjetiva). 

IV.1. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA (CPP, ART. 395, I) 

Forçoso é reconhecer, de saída, a inépcia formal e material da 

denúncia (CPP, art. 395, I). 

Válido é destacar, quanto ao ponto, que o fato da exordial 

acusatória já haver sido recebida por esse juízo (evento 03), com exame 

preliminar de questões como as aqui suscitadas (inépcia e ausência de 

justa causa), não impede que defesa provoque nova discussão sobre 

esses mesmos aspectos e, em consequência, esse douto juízo possa 

reconsiderar sua posição à vista dos argumentos defensivos e rejeitar a 

inicial. 
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É esta, aliás, a posição firmada pelo e. STJ sobre a matéria 

(cf. REsp 1.318.180/DF, Sexta Turma, rel. Min. SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR).19 

Dito isso, importa reconhecer que a denúncia oferecida pelo MPF 

não atende, data máxima vênia, aos requisitos formais e materiais 

descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente por não 

expor os fatos de com todas as suas circunstâncias (objetivas, subjetivas 

e normativas). 

                                              
19 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APÓS A DEFESA PRÉVIA DO RÉU. O fato de a 

denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da 

resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar 

a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do 

CPP, suscitada pela defesa. Nos termos do art. 396, se não for verificada de plano a ocorrência de 

alguma das hipóteses do art. 395, a peça acusatória deve ser recebida e determinada a citação do 

acusado para responder por escrito à acusação. Em seguida, na apreciação da defesa preliminar, 

segundo o art. 397, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar uma das quatro 

hipóteses descritas no dispositivo. Contudo, nessa fase, a cognição não pode ficar limitada às hipóteses 

mencionadas, pois a melhor interpretação do art. 397, considerando a reforma feita pela Lei 

11.719/2008, leva à possibilidade não apenas de o juiz absolver sumariamente o acusado, mas também 

de fazer novo juízo de recebimento da peça acusatória. Isso porque, se a parte pode arguir questões 

preliminares na defesa prévia, cai por terra o argumento de que o anterior recebimento da denúncia 

tornaria sua análise preclusa para o Juiz de primeiro grau. Ademais, não há porque dar início à 

instrução processual, se o magistrado verifica que não lhe será possível analisar o mérito da ação penal, 

em razão de defeito que macula o processo. Além de ser desarrazoada essa solução, ela também não 

se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Sob outro aspecto, se é admitido 

o afastamento das questões preliminares suscitadas na defesa prévia, no momento processual definido 

no art. 397 do CPP, também deve ser considerado admissível o seu acolhimento, com a extinção do 

processo sem julgamento do mérito por aplicação analógica do art. 267, § 3º, CPC. Precedentes citados: 

HC 150.925-PE, Quinta Turma, DJe 17/5/2010; HC 232.842-RJ, Sexta Turma, DJe 30/10/2012. 
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Conforme se demonstrará: 

(a) a denúncia não narra o elemento subjetivo do tipo nem as 

circunstâncias fático-probatórias que evidenciassem, ao menos para 

efeito do recebimento da denúncia, que FÁBIO CORRÊA soubesse da 

existência do suposto esquema criminoso e tivesse agido de acordo 

com essa consciência, especialmente com o fim de “lavar” dinheiro de 

origem ilícita; 

(b) da ação narrada na denúncia – receber valores no escritório de 

ALBERTO YOUSSEF – não se infere conduta representativa de ocultação 

(no sentido de esconder, simular, encobrir) ou dissimulação (disfarçar 

ou distanciar da origem). Sendo certo, ainda, que a denúncia não 

estabelece qualquer vínculo objetivo-subjetivo entre o Defendente e os 

contratos celebrados entre as empresas cartelizadas e outras 

alegadamente de fachada, e que serviriam como mecanismo 

(fraudulento) apto a conferir aparência de legalidade aos repasses; 

(c) a denúncia é excessivamente genérica em relação à 

individualização dos elementos objetivos do tipo, na medida em que 

omite-se do dever de definir, dentre as diversas situações 

contempladas, a hipótese que efetivamente corresponderia à ação 

praticada pelo Defendente; 
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(d) a inicial acusatória não estabelece o nexo temporal e material 

entre os contratos simulados e os valores que teriam sido repassados a 

PEDRO CORRÊA por intermédio de FÁBIO CORRÊA, nem remotamente 

entre os contratos firmados entre as empreiteiras e a PETROBRAS; 

Vejamos cada um desses vícios insanáveis. 

a) Da Denúncia que não narra o elemento subjetivo do tipo. 

Acusação baseada na responsabilidade objetiva 

  É cediço, e assim tem proclamado reiteradamente o Supremo 

Tribunal Federal, não ser apta a denúncia que deixa “de descrever 

dados de fato necessários à configuração do elemento subjetivo do tipo 

(...)” (Cf. STF, HC 84.161/RJ, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 

19.08.2005). No mesmo sentido: STF, HC 98.631/BA, rel. Min. AYRES 

BRITTO. 

 No caso específico da lavagem de capitais, como destaca a 

melhor doutrina, o tipo penal não existe na forma culpa, sendo certo 
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que apenas o comportamento doloso é objeto de repreensão criminal 

no Brasil (ao contrário de países como Espanha e Chile).20 

 O dolo, aqui, é caracterizado como “aquele no qual o agente tem 

ciência da existência dos elementos típicos e vontade de agir naquele 

sentido”, de modo que, para efeito de caracterização do crime de 

lavagem, “não basta a constatação da ocultação ou dissimulação”, 

sendo necessário “demonstrar que o agente conhecia a procedência 

criminosa dos bens e agiu com consciência e vontade de encobri-lo”.21 

Desse modo, a ação constitutiva de branqueamento de capitais 

há de ser perpetrada com a especial "finalidade de encobrir ou 

dissimular a utilização do patrimônio ilícito resultante de um dos 

crimes anteriores".22 Finalidade, essa, que, portanto, "deverá 

obrigatoriamente integrar o dolo ao nível do tipo subjetivo".23 

Em suma: "Estas ações devem necessariamente demonstrar a 

intenção de o agente esconder a origem ilícita do dinheiro, bens, etc. A 

                                              
20 CF. BOTINNI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, Ob. Cit., p. 95. 

21 Idem. 

22 Cf. CALLEGARI, André Luis. Lavagem de dinheiro: aspectos penais da Lei nº 9.613/98, 2ª ed., Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, p. 111. 

23 Cf. MAIA; Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime), SP: 

Malheiros, 1999, p. 95. 
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simples movimentação de valores ou bens, com o intuito de utilizá-los, 

desfrutar-lhes ou mesmo acomodá-los, mas sem intenção de escondê-

los, não configura o delito".24 

 Não tem sido outra, com efeito, a orientação consolidada nos 

tribunais: cf. STJ, HC 309.949/DF, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Dje 09/03/2015. 

 É bem verdade que, no campo doutrinário, ainda perdura 

alguma controvérsia em relação ao grau de consciência exigido do 

agente sobre a procedência dos bens, dinheiro ou valores. Ou seja, se é 

suficiente que ele desconfie da origem infracional (dolo eventual) ou 

faz-se necessária a consciência plena da proveniência ilícita dos bens 

(dolo direto). 

 Sabe-se, porém, ser majoritária a corrente que exige a plena 

ciência de que o produto tem origem delitiva (dolo direto).  

Nessa linha, a Convenção de Viena (art. 3, 1, b), de Palermo (art. 

6, 1) e a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

                                              
24 No mesmo sentido: CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, Wiliam Terra de; GOMES, Luiz Flávio. Comentários 

à Lei 9.613/98, SP: RT, 1998, p.335/336; SOUZA NETO, José Laurindo de. Lavagem de dinheiro, 

Curitiba: Juruá Editora, 2000, p.100; BARROS, Marco Antônio de. Lavagem de dinheiro e obrigações 

civil correlatas, 2 ed., SP: RT, 2007, p.183. 
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(26.10.05) (art1, 2, a e b), indicam que apenas quem tem conhecimento 

da proveniência dos bens pratica lavagem de dinheiro. 

Na doutrina brasileira, é a posição adotada, dentre tantos outros, 

por PIERPAOLO BOTTINNI. Segundo ele: 

“Entendo que o agente deve ter completa consciência 

da origem ilícita dos bens para a lavagem de dinheiro na 

forma do caput do art. 1º. (...) Aceitar o dolo eventual na 

lavagem de dinheiro não parece adequado do ponto de vista 

sistemático, ou sob uma perspectiva político criminal. Do 

prisma sistemático, basta observar dispositivos semelhantes 

ao ora comentado, para perceber que a admissão do dolo 

eventual é precedida de expressa menção no texto legal. 

Vejamos. Nas hipóteses em que o comportamento típico 

pressupõe a ciência de um estado/fato/circunstancia 

anterior, e o legislador almeja a incidência da norma penal 

em toda a sua extensão (dolo direto e eventual), há menção 

explicita ao dolo eventual, pela expressão “deve saber”. É o 

que ocorre no perigo de contágio venéreo (art. 130 do CP), na 

receptação qualificada (art. 180, §1ºdo CP), no excesso de 

exação (art. 316, §1º do CP). Em todos eles a prática delitiva 

pressupõe um estado anterior cuja ciência pode ser direta ou 

eventual, e a abrangência das duas modalidades é sempre 

indicada diretamente no texto legal.  

Com efeito, sabe-se que o tipo de lavagem previsto no caput do 

art. 1º também menciona uma condicionante anterior – a existência de 

uma infração penal antecedente – mas não indica a expressão 
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“devendo saber”, como fazem os outros tipos penais apontados. A 

ausência dessa menção expressa ao dolo eventual aponta para a 

impropriedade desta modalidade.  

  Na mesma linha, é o entendimento de ANDRÉ LUÍS 

CALLEGARI:25 

“Essa posição [que admite o dolo eventual] não nos parece a 

mais correta, já que não é possível o autor cometer o delito 

apenas com a probabilidade de que estes provenham de um 

dos crimes (...) é preciso que o autor conheça o caráter ilícito 

de sua conduta e saiba que os bens possuem procedência 

ilícita. (...) O dolo deve ser dirigido a esta conduta, ou seja, o 

autor atua porque conhece a origem criminosa dos bens e 

porque que lhes dar aparência de licitude”. 

 Seja como for, entenda-se ou não pela necessidade de dolo direto 

ou eventual, o fato é que nenhum deles é narrado pela denúncia.  

Ou seja, a inicial acusatória não descreve nem menciona, em 

qualquer instante, o elemento subjetivo do tipo, seja afirmando (e 

demonstrando minimamente) que FÁBIO CORRÊA soubesse de fato 

que recebia valores relacionados ao alegado esquema criminoso 

                                              
25 Cf. Lavagem de dinheiro: Aspectos Penais da Lei nº 9.613/98. Porto Alegre: Livraria do advogado, 

2ª ed., 2008. p.152-154. 
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perpetrado contra a PETROBRÁS, seja sustentando que, nas 

circunstâncias, era dado ao Defendente “suspeitar” da origem ilícita 

daqueles valores. 

  Nada, rigorosamente nada é dito nem demonstrado pela 

denúncia neste sentido. 

 Definitivamente, Excelência, não há como receber uma denúncia 

formulada nestes termos, especialmente considerando a 

impossibilidade de responsabilização penal objetiva, como quer o 

MPF. 

 Ou seja, sem sequer narrar ou expor elementos de fato que 

evidenciassem uma ação dolosa por parte de FÁBIO CORRÊA, o que é 

apenas implicitamente presumido, não há como imputar-lhe a prática 

de um crime que, conforme cisto, somente se configura a partir da 

demonstração mínima de consciência e vontade de ocultar ou 

dissimular a origem, natureza, disposição, movimentação, localização 

e propriedade de valores que saiba serem produto direto ou indireto 

de crime antecedente. 

 Donde ser impor-se a rejeição, ex vi do art. 395, I do Código de 

Processo Penal. 
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b) Da Denúncia que não Descreve Atos Típicos de Ocultação e 

Dissimulação 

  Como visto, o suposto crime de lavagem imputado a FÁBIO 

CORRÊA estaria proximamente relacionado aos contratos 

alegadamente simulados firmados entre empreiteiras cartelizadas 

(ENGEVIX, GALVÃO ENGENHARIA, CAMARGO CORRÊA, MENDES 

JÚNIOR e OAS) e empresas de fachada controladas por ALBERTO 

YOUSSEF (MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, GFD Investimentos e 

RCI Software),26 e remotamente associado aos contratos celebrados 

entre as empreiteiras e a PETROBRAS (cf. Tabela A, da denúncia). 

 A finalidade desses contratos, segundo sustenta e especula o 

MPF, seria “distanciar o dinheiro de sua origem lícita, antes do repasse 

da propina para PAULO ROBERTO COSTA e agentes políticos do 

PARTIDO PROGRESSISTA (PP), entre eles, PEDRO CORRÊA (...)”.27 

 Quanto a esses contratos e fatos, pesa dizê-lo, nada há na 

denúncia que indique participação direta ou indireta do Defendente.  

                                              
26 Fl. 61 da denúncia. 

27 Fl. 61 da denúncia. 
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Ou seja, nada diz a acusação que FÁBIO CORRÊA houvesse 

participado de algum modo na formalização de contratos entre as 

empreiteiras e a PETROBRAS (Tabela A) e entre as mesmas empresas 

cartelizadas e aquelas controladas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF 

(Tabela B). 

  Em realidade, sua responsabilidade criminal, nos exatos termos 

da acusação, estaria relacionada a fatos posteriores. 

 Neste sentido, entende o MPF que FÁBIO CORRÊA ao 

simplesmente receber no escritório de ALBERTO YOUSSEF, entre agosto 

de 2010 e outubro de 2012, quantias em espécie supostamente 

destinadas a PEDRO CORRÊA, praticou lavagem de capitais 

“ocultando” e “dissimulando” a respectiva “natureza, origem, 

disposição, movimentação, localização e propriedade”,28 e, com isso, 

“ultimando o processo de branqueamento dos valores”.29 

 Não obstante, é certo que o ato de receber, por si só e nas 

circunstâncias narradas, não corresponde, objetivamente, a uma ação 

                                              
28 Fl. 61 da denúncia. 

29 Fl. 61 da denúncia. 
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típica de ocultação ou dissimulação, muito menos no sentido exigido 

para a configuração do tipo de lavagem. 

 O contrário só seria possível, com efeito, se essa ação houvesse 

ao menos sido associada pela denúncia a outros comportamentos 

eventualmente praticados por FÁBIO CORRÊA – antes, durante ou 

depois do recebimento – tendentes a esconder, simular ou mascarar a 

verdade sobre a natureza, origem, disposição, movimentação, 

localização e propriedade daqueles valores, o que definitivamente não 

ocorreu na espécie. 

De fato, afora o ato de receber, na condição de mero 

intermediário, determinadas quantias em espécie, em nenhum 

momento a inicial descreve ou faz referência a ações ocultativas e/ou 

dissimulativas voltadas a “modificar o status do dinheiro de origem 

criminal, isto é, dar-lhe aparência de legitimidade para que possa 

circular livremente na economia legal”,30 como exige o tipo de lavagem. 

                                              
30 Cf. PRADO, Luiz Regis. Delito de Lavagem de Capitais: Um estudo introdutório. In: Doutrinas 

Essenciais. Ob. Cit., p. 1155. 
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 Nada. Rigorosamente nada é dito a esse respeito. Nem mesmo 

implicitamente. 

E não é só. Se é verdade, como enfatiza RAÚL CERVINI31, que o 

crime de lavagem de dinheiro é na essência “un processo que se 

moviliza dentro de los sistemas económicos”, ou, como define 

BLANCO CORDERO,32 é um “processo em virtude do qual os bens de 

origem ilícita são integrados ao sistema econômico legal com aparência 

de haverem sido obtidos de forma lícita”, caberia à denúncia, sob pena 

de inépcia, descrever atos praticados por FÁBIO CORRÊA compatíveis 

e representativos desses processos. 

Mais especificamente, no sentido de descrever atos voltados a 

produzir uma interação entre a economia legal e ilegal com o intuito de 

conferir honorabilidade aos bens ou valores e afastar quaisquer 

desconfianças que recaiam sobre a fonte ilícita dos recursos (cf. TRF4, 

Proc. 5055075-44.2011.404.7100, Oitava Turma, rel. Des. LEANDRO 

PAULSEN, DJe 14/04/2015), algo indemonstrado pela denúncia. 

                                              
31 Cf. Evolución de la legislación antilavado em el Uruguay. In: Doutrinas Essenciais. FRANCO, 

Alberto Silva (org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1181. 

32 Cf. CORDERO, Blanco. El delito de blaqueo de capitales. Navarra, Arazandi, 2002, pág. 93. 
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Ora, da forma como se apresenta a denúncia cabe indagar: em 

que medida a ação narrada – receber valores destinados a terceiro – 

pode ser comparável a um conjunto complexo de operações, integrado 

pelas etapas de conversão (placement), dissimulação (layering) e 

integração (integracion) de bens de que fala a doutrina33? Onde se vê 

algo comparável a uma “manobra” destinada a ocultar (encobrir) ou 

dissimular (distanciar) a origem supostamente criminosa dos valores? 

São questionamentos, data vênia, para os quais a denúncia não 

traz qualquer resposta minimamente convincente. 

 Anote-se, de resto, que o nome de FÁBIO CORRÊA não é em 

qualquer instante mencionado nem vinculado, objetiva ou 

subjetivamente, aos atos de ajuste e celebração dos contratos descritos 

nas Tabelas A e B na denúncia. 

Por essa razão, não há, nestas circunstâncias, como afirmar-se, de 

um lado, que o recebimento desses valores constituiria “ultimação do 

processo de lavagem” – diante da ausência de vínculo objetivo-

subjetivo do Defendente com os contratos antecedentes – e, de outro, 

                                              
33 Cf. Lavagem de Dinheiro. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 53. 
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que o recebimento, em si, possa ser considerado um ato de lavagem, no 

sentido mesmo de ocultação e dissimulação de valores. 

 Por isso mesmo, justamente por não narrar os respectivos atos 

ocultativos e/ou dissimulativos eventualmente praticados por FÁBIO 

CORRÊA, não há como considerar atendidos pela denúncia os 

pressupostos e requisitos definidos no art. 41 do Código de Processo 

Penal. 

 Daí a manifesta inepta da denúncia, especialmente 

considerando, como já decidiu o e. Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que “para configuração do crime de lavagem de dinheiro é 

necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, 

consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular - 

disfarçar ou alterar a verdade”. (Cf. Recurso Criminal em Sentido 

Estrito n.º 5031416-89.2014.404.7200, Oitava Turma, rel. Des. Fed. JOÃO 

PEDRO GEBRAN NETO) 

c) Da denúncia que não descreve, com precisão, os fatos e os 

respectivos elementos objetivos e normativos do tipo de 

lavagem 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/acompanhamento/resultado_pesquisa.php?selForma=NU&txtValor=50314168920144047200&chkMostrarBaixados=S&selOrigem=TRF&hdnRefId=b4758dbac01a32a226a51f75cf279acc&txtPalavraGerada=fneq
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Exige a lei processual penal, como verdadeira condição de 

validade jurídica da denúncia, que o órgão acusador exponha o fato 

criminoso com todas as suas circunstâncias. E esta exposição, como 

bem o adverte WALMIKI BARBOSA LIMA34, “deve ser clara, objetiva, 

perfeita, segura e concreta”, salientando o douto jurista ser, verbis:  

“óbvio que a denúncia não precisa ser um arrazoado ou um 

parecer, mas, como peça narrativa e demonstrativa que ela é, 

deve precisar aqueles elementos que possam vir a servir a 

um perfeito exercício do direito de defesa. O seu relato, 

embora sucinto, deve descrever sempre as circunstâncias do 

fato criminoso correspondente à tipicidade do crime”. (g.n.).  

Não é o que ocorreu na espécie. 

Inicialmente, verifica-se que a denúncia imputa 33 (trinta e três) 

crimes de lavagem de dinheiro a FÁBIO CORRÊA, tendo em conta, 

apenas, o número de vezes que teria ido ao escritório de ALBERTO 

YOUSSEF entre agosto de 2010 e outubro de 2012. 

                                              
34 Cfr. Manual do Júri. Aide, p. 40. 
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Não obstante, desse total, a denúncia apenas individualiza três 

situações (dias 28/09/2012, 02/10/2012 e 03/10/2012),35 nas quais FÁBIO 

CORRÊA teria recebido quantias que totalizam R$ 125 mil. 

Quanto aos demais eventos, contudo, nada é dito ou esclarecido 

pela denúncia, havendo, nestes casos, a mera indicação de datas sem 

maiores esclarecimentos sobre o fato. 

Tais omissões, com efeito, além de implicarem nítida e 

injustificável observância à regra do art. 41 do Código de Processo 

Penal, prejudicam sobremodo FÁBIO CORRÊA, ao impossibilitá-lo de 

se defender sobre fatos que não são minimamente descritos pela 

acusação. 

E no que se refere aos elementos do tipo – objetivos e 

normativos – não há propriamente uma omissão, mas, sim, excessiva 

generalidade da denúncia quanto à respectiva descrição e definição. 

De fato, narra vagamente a denúncia36 que: 

                                              
35 Cf. Fl. 37, item II.B.3 – Entregas em dinheiro para terceiros a pedido do denunciado. 

36 Fl. 49 da denúncia. 
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“No período compreendido entre 14 de maio de 2004 a 17 de 

março de 2014, os denunciados PEDRO DA SILVA CORRÊA 

DE OLIVEIRA (PEDRO CORREA), MARCIA DRANZI 

RUSSO CORREA DE OLIVEIRA, IVAN VERNON GOMES 

TORRES JÚNIOR, FABIO CORREA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO, ALBERTO YOUSSEF e RAFAEL 

ÂNGULO LOPEZ, de modo consciente, voluntário e 

reiterado, com unidade de desígnios, por intermédio de 

organização criminosa que integraram, ocultaram e 

dissimularam a natureza, origem, disposição, 

movimentação, localização e propriedade de valores 

provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de 

organização criminosa, formação de cartel fraude à licitação 

e corrupção praticados em detrimento da Petróleo Brasileiro 

SA – PETROBRAS”. 

 Como é dado inferir, limita-se a peça acusatória a transcrever 

genericamente os elementos que compõem o tipo penal de lavagem de 

capitais sem, no entanto, estabelecer o necessário enquadramento ao 

caso dos autos. 

 Vale dizer, a denúncia não define, com a precisão exigida, qual 

ou quais entre as diversas situações previstas no tipo corresponderia à 

ação efetivamente praticada pelo Defendente, e em relação à qual deva 

se defender. 

Com efeito, observe Vossa Excelência que da forma como 

expostos os fatos pela inicial, não se sabe se o recebimento daqueles 
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valores, na óptica do Ministério Público Federal, corresponderia a uma 

ação de ocultação e/ou dissimulação (que não se confundem entre si), 

nem se alguma destas ações estaria voltada à ocultação ou 

dissimulação da natureza, ou da origem, ou da disposição, ou da 

movimentação, ou da localização ou, ainda, da propriedade de valores 

objeto de prática criminosa antecedente. 

Dessa forma, percebe-se que a excessiva vagueza e abstração da 

denúncia, neste particular, prejudica gravemente o contraditório por 

parte do Defendente, sendo, pois, viciada a inicial acusatória quanto ao 

ponto. 

d) Da Ausência de Nexo Material e Temporal entre os Delitos 

Antecedentes e o Recebimento de Valores 

Outro ponto que merece destaque é a inépcia da denúncia em 

relação aos crimes antecedentes, bem como à ausência de nexo material 

e temporal entre eles e o recebimento de valores em espécie por FÁBIO 

CORRÊA. 

A denúncia atribui como fatos antecedentes à suposta lavagem 

crimes contra a administração pública, ordem econômica e sistema 
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financeiro, bem como fraude à licitação (Cf. Capítulo III.A, da 

denúncia).37 

É certo, porém, que nenhum desses crimes, segundo se infere da 

própria denúncia, teria se consumado após julho de 2012, quando 

entrou em vigor a Lei 12.683 que alterou a Lei 9.613/98 em relação ao 

rol, antes taxativo, de crimes antecedentes. 

Pelo contrário. Da própria narrativa se infere que todos eles – 

sem exceção – estariam na gênese dos fatos investigados na Operação 

Lava Jato, os quais remontariam ao período entre 2005 (quando foram 

celebrados os primeiros contratos) e 2007 (quando se iniciaram os 

pagamentos dos contratos). 

Logo, pela regra do art. 1.º do Código Penal, que consagra o 

princípio da anterioridade penal, não há como admitir, para efeito de 

configuração do tipo de lavagem, como crimes antecedentes aqueles 

atribuídos na denúncia, conforme, inclusive, já assentou o c. STJ sobre 

a matéria (Cf. RHC 41.588/SP, Quinta Turma, rel. Min. WALTER DE 

ALMEIDA GUILHERME, DJe 29/10/2014). 

                                              
37 Fl. 49 da denúncia. 
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A exceção, no caso, ocorre em relação aos supostos crimes de 

corrupção e contra o sistema financeiro, que já constavam do rol 

original do art. 1.º, V e VI da Lei 9.613/98. 

De qualquer forma, em relação a crimes contra o sistema 

financeiro – cujos respectivos tipos penais sequer são definidos pela 

denúncia – nada há na inicial que o vincule ao Defendente. Ao 

contrário, por certo, do suposto crime de corrupção, cuja vantagem 

indevida, destinada a PEDRO CORRÊA, teria sido repassada por 

ALBERTO YOUSSEF a FÁBIO CORRÊA, configurando, na visão do MPF, 

crime de lavagem. 

Sucede, porém, que a denúncia se apresenta manifestamente 

inepta em relação a esse suposto crime antecedente. 

Apesar de afirmar que os valores recebidos por FÁBIO CORRÊA 

seriam provenientes desses contratos/aditivos, a denúncia não 

identifica a origem (entre os 34 contratos, 123 aditivos e 4 transações 

extrajudiciais) nem demonstra o corresponde nexo temporal entre as 

datas da liberação daqueles pagamentos (o que sequer consta da 

denúncia) e as datas em que FÁBIO CORRÊA teria comparecido ao 

escritório de ALBERTO YOUSSEF (entre agosto de 2010 e outubro de 

2012). 
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Ou seja, a denúncia não estabelece o indispensável nexo material 

e temporal entre o efetivo pagamento dos contratos referidos na Tabela 

A,38 bem como dos repasses supostamente efetivados a ALBERTO 

YOUSSEF a propósito dos contratos alegadamente simulados entre as 

empresas cartelizadas e aquelas por este último operadas (Tabela B), e 

os valores recebidos por FÁBIO CORRÊA. 

Com o devido e merecido respeito, o excesso de páginas da 

denúncia (redigida em 91 laudas!) não se traduziu em consistência de 

fundamentos, nem em clareza e objetividade na exposição dos fatos. 

Ao contrário, ele próprio, o excesso, tornou-a demasiadamente confusa 

e obscura.  

No caso, forçoso é reconhecer que sem a mínima demonstração 

de um nexo material e temporal entre os fatos, e mesmo abstraída a 

ausência de demonstração quanto ao elemento subjetivo do tipo, não 

há como sustentar crime de lavagem em relação ao Defendente. 

Com efeito, o Ministério Público não pode simplesmente afirmar, 

de modo genérico, aleatório e acrítico, que os valores recebidos por 

FÁBIO CORRÊA sejam de origem ilícita e relacionados a crimes 

                                              
38 Fls. 18/22 da denúncia. 
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perpetrados contra a PETROBRAS, sem identificar, passo a passo, a 

trajetória do dinheiro, da origem até o destino final. 

Ainda mais considerando, como de todos sabido, que o vínculo 

material e temporal entre o crime de lavagem e os delitos antecedentes 

é condição essencial à configuração do tipo do art. 1º da Lei 9.613/98, 

conforme já decidiram, em diversas oportunidades, o e. STF39 (Cf. HC 

108.715/RJ, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 29/05/2014) e o c. STJ40 (Cf. 

HC 207.936/MG, rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 12/04/2012). 

Quanto ao ponto, ensina PIERPAOLO BOTTINI41 que a: 

“A menção típica à infração anterior confere ao delito 

de lavagem de dinheiro uma natureza acessória, uma vez 

que depende da conexão causal com o precedente para sua 

materialização. Faz-se, portanto, necessária a demonstração 

                                              
39 “(...) LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor do disposto 

na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter 

decorrido de uma das práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE 

DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se 

confunde com o de organização criminosa, até hoje sem definição na legislação pátria (...).” 

40 “(...) Da leitura do artigo 1º da Lei 9.613/1998, depreende-se que para que o delito de lavagem de 

capitais reste configurado, é necessário que o dinheiro, bens ou valores ocultados ou dissimulados 

sejam provenientes de algum dos ilícitos nele arrolados, ou seja, no tipo penal há expressa vinculação 

entre a lavagem de dinheiro a determinados crimes a ela anteriores  

41 Cf. BOTINNI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro, Ob. Cit., págs. 91-92.  
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da existência da infração antecedente e de sua ligação causal 

com os bens objeto da lavagem”. (g.n.) 

Tendo presente justamente esta compreensão, já decidiu a 

Suprema Corte: “denúncia que não descreve adequadamente o fato 

criminoso é denúncia inepta” (cf. STF, HC 73.271, rel. Min. CELSO DE 

MELLO), tendo em vista que “(...) denúncia imprecisa, genérica e vaga, 

além de traduzir persecução criminal injusta, é incompatível com o 

princípio da dignidade humana e com o postulado do direito à defesa 

e ao contraditório.” (cf. STF, HC 86.395/SP, rel. min. GILMAR MENDES). 

É precisamente esta a hipótese dos autos, vale dizer: de denúncia 

imprecisa, genérica e vaga, data vênia. 

e) Das Fases da Lavagem 

  Sem prejuízo dessas considerações, é de se verificar que a 

denúncia também não narra as fases essenciais do crime de lavagem 

de capitais, sendo igualmente certo que não identifica a fase em que 

estaria inserida a conduta do Defendente. 
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 Como se sabe, o tipo do art. 1.˚, da Lei 9.613/98 é 

plurissubsistente, isto é, formado por um conjunto de atos encadeados 

que se sucedem para o atingimento do fim proposto pelo agente que é 

o de ocultar ou dissimular “a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de crime”. 

Como ensina RODOLFO TIGRE MAIA, verbis:42 

“A lavagem de dinheiro pode ser 

simplificadamente compreendida, sob uma 

perspectiva teleológica e metajurídica, como o conjunto 

complexo de operações, integrado pelas etapas de 

conversão (placement), dissimulação (layering) e 

integração (integracion) de bens, direitos e valores, que 

tem por finalidade tornar legítimos ativos oriundos da 

prática de atoa ilícitos penais, mascarando esta origem 

para que os responsáveis possam escapar da ação 

repressiva da Justiça”. 

 RAUL CERVINI,43 por sua vez, bem esclarece em que consistem 

as “três grandes fases na conduta de lavagem de dinheiro”: 

                                              
42 Cf. Lavagem de Dinheiro. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 53. 

43 Cf. CERVINI, Raul. Lei de Lavagem de Capitais. São Paulo: ed. RT, 1998, pág. 321. 
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1) a primeira delas é a fase de “ocultação, onde o 

dinheiro obtido diretamente com a atividade criminosa 

passa por sua primeira transformação, visando 

conseguir uma menor visibilidade. A criminalidade 

organizada, principalmente o mercado de droga, 

produzem grandes quantidades de dinheiro em 

espécie, um alto volume de pequenas notas, além de 

objetos de valor. Assim, o criminoso necessita 

transformar esse conjunto de capitais em 

correspondentes quantias mais manejáveis e menos 

visíveis (...); 

2) Com a posse do dinheiro já manipulado, tem 

início a segunda fase: a “cobertura” ou “fase de 

controle”. O objetivo principal do agente é distanciar ao 

máximo o dinheiro de sua origem, apagando os 

vestígios de sua obtenção. Durante todo o tempo o 

dinheiro é controlado, e para tanto entra em cena uma 

complexa rede de operações econômico-financeiras, 

numa cascata e negócios jurídicos envolvendo pessoas 

e instituições. São comuns múltiplas transferências de 

dinheiro, compensações financeiras, manipulação das 

bolsas, remessas aos paraísos fiscais, superfaturação 

das exportações etc. 

3) Finalmente, o dinheiro deve retornar ao normal 

circuito econômico: é chamada “fase da integração”. 

Nesse momento o agente converte o dinheiro “sujo” em 

capital lícito, adquirindo propriedades e bens, pagando 

dívidas, constituindo empresas e estabelecimentos 

lícitos, financiando atividades de terceiros, concedendo 

empréstimos, além de inverter parte do capital na 

prática de novos delitos”. 
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 No caso dos autos, porém, vê-se que o MPF deixou de narrar esse 

conjunto de complexas operações econômico-financeiras que 

caracterizaria e tipificaria a lavagem de capitais. 

  E não é preciso ir muito além para inferir que a omissão da 

denúncia quanto a esse aspecto crucial inviabiliza, por completo, o 

exercício da ampla defesa e o contraditório, além de não atender, 

minimamente, ao comando do art. 41 do CPP. 

 Por todas essas razões, isoladas ou conjuntamente consideradas, 

impõe-se a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, I do 

Código de Processo Penal. 

IV.2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (CPP, art. 395, III) 

Além de inepta, carece a denúncia de justa causa, data vênia. 

Como ensina a melhor doutrina, apoiada em sedimentada 

jurisprudência, a acusação “deve ser portadora de elementos – 

geralmente extraídos da investigação preliminar (inquérito policial) – 

probatórios que justifiquem a admissão da acusação da acusação e o 
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custo que representa o processo penal em termos de estigmatização e 

penas processuais”. 44 

Por isso mesmo, bem afirma AURY LOPES JR., “a acusação não 

pode, diante da inegável existência de penas processuais, ser leviana e 

despida de um suporte probatório suficiente para, à luz da 

proporcionalidade, justificar o imenso constrangimento que representa 

a assunção da condição de réu”.45 

Não é outro o magistério de FERNANDO DA COSTA TOURINHO 

FILHO46 a propósito da necessidade de que acusação se baseie em um 

lastro mínimo de provas como condição à deflagração da ação penal:  

“O direito de ação, no plano processual, é 

instrumentalmente conexo a um caso concreto. (...) No 

campo penal, quando se propõe uma ação, não basta 

fazer referência ao caso concreto; é preciso que no 

limiar do processo a ser instaurado se mostre ao Juiz a 

seriedade do pedido, exibindo-lhe os elementos em que 

se esteia a acusação”. (g.n.) 

                                              
44 Cf. LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 8.ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010, v.I, p. 352. 

45 Idem. Ibidem. 

46 Cf. Processo Penal. 31.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v.1, p. 551. 
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Neste sentido, advertia o Ministro OROSIMBO NONATO, a 

denúncia não pode resultar de mera construção intelectiva ou pessoal do 

órgão acusador, ou de sua “pura criação mental” (STF, RF 150/393).  

No caso dos autos, é justamente a ausência de indícios mínimos 

de autoria que impede o recebimento da denúncia oferecida. 

Com efeito, além de não narrar o elemento subjetivo do tipo de 

lavagem, a denúncia também não apresenta qualquer indício razoável 

de que FÁBIO CORRÊA, ao receber certos valores no escritório de 

ALBERTO YOUSSEF, sabia perfeitamente que se tratava de “propina” e, 

mais do que isso, oriunda do alegado esquema criminoso perpetrado 

em detrimento da PETROBRAS. 

E isto, considerando que para a configuração do dolo no crime 

de lavagem, conforme já exposto, é preciso haver prova de que “o 

agente tenha completa consciência da origem ilícita dos bens para a 

lavagem de dinheiro”.47  

Essa consciência, como é dado inferir dos termos da denúncia, é 

apenas presumida pelo Ministério Público Federal, o que não se pode 

                                              
47 Cf. BOTINNI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro. Ob. Cit., p. 97. 
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admitir, nem mesmo na fase de recebimento da denúncia, 

especialmente considerando os efeitos deletérios que a abertura de 

uma ação penal gera ao status dignitatis das pessoas. Ainda mais numa 

causa como esta, de repercussão nacional. 

E se de um lado a denúncia carece de evidências mínimas em 

relação ao dolo e elementos caracterizadores da lavagem, há razões 

bastantes a demonstrarem, de plano, que atuou, na espécie, com inteira 

boa-fé. Ou, em sentido jurídico-penal, com erro de tipo inevitável (CP, 

art. 20). 

Inicialmente, é preciso levar em consideração que durante todo 

o período de investigações na Operação Lava Jato FÁBIO CORRÊA 

jamais teve seu nome citado ou incluído entre investigados ou 

suspeitos de participação nos episódios relacionados aos alegados atos 

de corrupção ou fraude à licitação nos contratos descritos nas Tabelas 

A e B da denúncia. Sequer indiretamente. 

Com efeito, não aparece em relatórios ou diligências policiais; 

nem em delações premiadas;48 nenhuma de suas contas é apontada 

como beneficiária/destinatária de depósitos suspeitos; tampouco há 

qualquer acusação de que seja beneficiário de repasses ou haja 

                                              
48 Com exceção de Rafael Ângulo Lopez. 
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apresentado evolução patrimonial incompatível com a renda 

declarada. 

Da mesma forma, não há uma só pessoa a declarar ou evidência 

a demonstrar que FÁBIO CORRÊA tenha comparecido e participado de 

reuniões (seja em relação às empresas cartelizadas, seja em relação ao 

núcleo político), tenha mantido qualquer tipo de contato (telefônico ou 

troca de correspondências eletrônicas) ou relacionamento, pessoal, 

informal ou profissional, com os demais investigados/acusados deste 

ou de outros processos conexos. 

Ou seja, as evidências até aqui produzidas, ao contrário de 

reforçarem a tese acusatória, infirmam qualquer suspeita, por mais 

leviana e forçada que seja, de que tenha participado de qualquer 

esquema criminoso. 

Na verdade, conforme é dado inferir de uma análise mais atenta 

das “provas” produzidas nos autos, o nome de FÁBIO CORRÊA surge 

pela primeira e única vez a partir da delação premiada de RAFAEL 

ÂNGULO LOPEZ (evento 23 do IPL 5070419-69.2014.4.04.7000/PR). E, 

mesmo assim, é apenas citado como a pessoa que compareceu ao 

escritório de ALBERTO YOUSSEF e recebera, em algumas ocasiões, 

valores destinados a PEDRO CORRÊA.  
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Isso, porém, nada prova em termos de participação em crime de 

lavagem de capitais. 

Com efeito, tanto a declaração prestada por RAFAEL ÂNGULO 

quanto as planilhas por ele apresentadas, como, ainda, os registros de 

frequência de FÁBIO CORRÊA, são incapazes de configurar sequer um 

indício de participação no alegado esquema criminoso. 

Em realidade, apenas comprovam aquilo que o próprio FÁBIO 

CORRÊA não nega: compareceu em algumas oportunidades ao 

escritório de YOUSSEF, onde recebeu, ao que se recorda, em apenas 

uma ocasião, a quantia de R$ 35 mil destinada a seu pai.  

De fato, o Defendente não nega ter estado por algumas vezes no 

escritório de ALBERTO YOUSSEF. Como também não nega ter recebido, 

uma única vez,49 valor que sempre supôs ser oriundo de uma dívida 

existente entre JOSÉ JANENE e seu pai, PEDRO CORRÊA, oriunda da 

venda de animais50 (e posteriormente assumida por YOUSSEF depois 

da morte daquele primeiro, conforme mais tarde o Defendente tomou 

conhecimento). 

                                              
49 A despeito da denúncia afirmar, sem apresentar provas e individualizar os fatos, que isso tenha 

ocorrido nas cerca de trinta e três vezes que compareceu ao escritório de YOUSSEF. 

50 Ambos eram (e Pedro Corrêa ainda é) criadores de animais (bovinos e caprinos). 
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 Ainda faz questão de esclarecer que no restante das vezes que 

foi ao escritório de ALBERTO YOUSSEF o fez na condição de mero 

acompanhante de PEDRO CORRÊA. E, mesmo nestas oportunidades, 

jamais presenciou ou ouviu qualquer coisa a respeito da existência de 

um esquema criminoso contra a PETROBRAS. Ou, ainda, que valores 

eventualmente recebidos por seu pai consistiriam em repasse de 

“propina” relacionada ao citado esquema. 

Para além de tudo isso, o Defendente jamais desconfiou e ainda 

hoje tem dificuldade de acreditar que aqueles recursos pudessem ter 

qualquer relação com pagamento de “propina”. Em particular, de 

crime perpetrados contra a PETROBRAS. 

Tanto é verdadeiro isso que compareceu pessoalmente ao 

escritório – poderia fazê-lo através de terceiros se desejasse – e, 

principalmente, identificou-se em todas as vezes, deixando-se 

fotografar e registrar suas frequências na portaria do escritório. 

 Com o devido e merecido respeito, difícil imaginar que alguém, 

ciente e consciente de que praticava ou contribuía para um crime dessa 

magnitude, se dispusesse a ir pessoalmente a um escritório de 

“lavagem” – segundo afirma a denúncia – e, mais do que isso, não 

hesitaria em deixar vestígios dessas passagens, sobre os quais, frise-se, 



 

 

Av. Montevidéu, 172, salas 1002/1004 | Boa Vista. Recife. PE. Brasil. CEP: 50.050 -250.  

www.nuneseregobarros.adv.br 

não possui qualquer controle ou ingerência (que já que os registros são 

do condomínio e não da sala comercial). 

 É algo, data vênia, que agride a inteligência cogitar. 

 De resto, não tinha qualquer motivo para suspeitar da origem 

ilícita dos valores recebidos – R$ 35 mil, ao que se recorda – posto que 

são relativamente baixos, quase inexpressivos, se comparados àqueles 

que a própria denúncia afirma terem sido recebidos pelas empresas 

cartelizadas, os agentes públicos e partidos políticos. 

De qualquer maneira, não se pode perder de vista que a prova 

em sentido contrário – isto é, de que FÁBIO CORRÊA sabia e 

participava do esquema; recebeu dinheiro nas 33 vezes que a denúncia 

afirma ter ido ao escritório de YOUSSEF – competia, como compete, ao 

Ministério Público Federal no exato momento de deduzir a presente 

ação penal. E isto não o fez. 

Definitivamente, não é razoável que diante da absoluta falta de 

provas, aqui verificável de plano, se admita a instauração de uma ação 

que já se sabe, desde já, fadada ao insucesso. 
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V. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (CPP, art. 397, III) 

Como visto e demonstrado, a denúncia não se apoia em 

evidências concretas que demonstrem, para efeito de instauração de 

uma ação penal, ter FÁBIO CORRÊA agido com a necessária 

consciência e vontade de participar de crime de lavagem de dinheiro 

(ou qualquer outro) no âmbito de uma organização criminosa formada 

por empresas cartelizadas, agentes e partidos políticos. 

Mas se, ainda assim, Vossa Excelência não se convencer da 

inépcia e carência de justa causa, não há outra solução jurídica senão a 

decretação da absolvição sumária do Defendente por manifesta 

atipicidade do fato (CPP, art. 397, III). 

Já se verificou, e aqui se reitera, que a imputação do crime de 

lavagem de dinheiro a FÁBIO CORRÊA estaria remotamente 

relacionada a contratos fraudulentos celebrados entre empreiteiras e a 

PETROBRAS (Tabela A) e, proximamente, aos contratos alegadamente 

simulados firmados entre as empresas cartelizadas e aquelas 

controladas por ALBERTO YOUSSEF (Tabela B).  
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Com efeito, é a própria denúncia quem afirma51 – e que aqui se 

considera apenas para efeito de argumentação – que os repasses 

destinados ao Partido Progressista e, em particular a PEDRO CORRÊA, 

eram contrapartida (vantagem indevida) paga pelas empresas 

cartelizadas em razão da atuação conivente de PAULO ROBERTO 

COSTA em atendimento “aos interesses escusos” da agremiação 

partidária e das próprias empreiteiras. 

Nos exatos termos da denúncia, “os integrantes do PARTIDO 

PROGRESSISTA, entre eles, JOSÉ JANENE e PEDRO CORRÊA, 

comandando o esquema de corrupção, discutiam, acertavam e 

definiam com as empreiteiras cartelizadas os percentuais de propina 

que seriam pagas em razão dos contratos celebrados na Diretoria de 

Abastecimento”.52 

Por sua vez, “as empresas cartelizadas participantes do ‘CLUBE’, 

já previamente ajustadas com o PARTIDO PROGRESSISTA (PP), 

firmaram com PAULO ROBERTO COSTA (também previamente 

ajustado com o mesmo PARTIDO) e outros funcionários da 

PETROBRAS, como RENATO DUQUE, um compromisso com promessas 

mútuas que foram reiteradas e confirmadas ao longo do tempo, de, 

respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que 

                                              
51 Fls. 13/14. 

52 Fl. 12 da denúncia. 
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variavam entre 1% e 5% do valor integral de todos os contratos por elas 

celebrados com a PETROBRAS, podendo ser superior a esse percentual 

em caso de aditivos contratuais (...)”.53 

Um pouco mais adiante, consigna: “especificamente para o 

denunciado PEDRO CORRÊA, apurou-se que ALBERTO YOUSSEF 

operacionalizava os pagamentos por meios diversos, a saber: 1) 

entregas em dinheiro para o próprio denunciado; 2) entrega de 

dinheiro para terceiros a pedido do denunciado; 3) depósitos nas 

contas de titularidade do denunciado PEDRO CORRÊA e para terceiros 

por este indicados”.54 

Desse modo, sustenta o MPF que as empresas teriam praticado 

corrupção ativa ao oferecerem, prometerem e efetivamente pagarem 

tais vantagens indevidas,55 ao passo que PEDRO CORRÊA, ALBERTO 

YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA teriam cometido corrupção 

passiva ao solicitarem, receberem, para si ou para outrem, e aceitarem 

promessa dessas mesmas vantagens. 

                                              
53 Fls. 12/13 da denúncia. 

54 Fl. 31 da denúncia. 

55 Fl. 7 da denúncia. 
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a) Do Recebimento de vantagem indevida como exaurimento 

ou consumação do crime de corrupção 

Com o devido respeito, fossem mesmo verdadeiros os fatos 

narrados, é evidente que os repasses de dinheiro feitos por ALBERTO 

YOUSSEF a PEDRO CORRÊA, através de terceiros (no caso, FÁBIO 

CORRÊA), consistiriam em exaurimento do crime de corrupção e, não, 

lavagem de capitais tendente “a distanciar os valores de sua origem 

ilícita”, como argumenta retoricamente o Ministério Público Federal, 

sob pena de dupla incriminação. 

Com efeito, há uma significativa e insuperável diferença entre o 

recebimento de dinheiro capaz de configurar exaurimento ou 

consumação de ato de corrupção e aquele suficiente à caracterização de 

crime de lavagem. 

Essa diferenciação, vale recordar, foi inclusive implementada 

pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos embargos 

infringentes na Ação Penal 470/MG opostos pelo ex-deputado federal 

JOÃO PAULO CUNHA. 

Como se sabe, o ex-parlamentar foi acusado de lavagem de 

dinheiro por receber, através de sua esposa e mediante saque efetivado 
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em instituição financeira, R$ 50 mil provenientes de atos de corrupção 

passiva. 

Naquela oportunidade, a maioria do Plenário reconheceu que, 

nestas circunstâncias, o recebimento corresponderia ao exaurimento ou 

à própria consumação da corrupção, inexistindo razões jurídicas a 

justificar a tipificação de lavagem. 

Em voto emblemático, salientou o eminente Ministro ROBERTO 

BARROSO: 

“(...) Com efeito, se a corrupção passiva se caracteriza 

pela solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem 

indevida, não é possível enxergar no recebimento um ato 

posterior ao delito, ainda que assim tenha pretendido a 

acusação. Todo recebimento pressupõe logicamente 

aceitação prévia, ainda que ambas as ações ocorram em 

momentos imediatamente sucessivos. A referência do tipo 

alternativo ao ato de aceitação, portanto, significa que basta 

aceitar, ainda que inexista prova de que o corrompido tenha 

recebido efetivamente a vantagem. Nos casos em que a 

prova exista, porém, seria artificial considerar o ato de 

entrega como posterior à corrupção.   

(...)  

Desse modo, o recebimento da propina pela 

interposição de terceiro constitui a fase consumativa do 

delito antecedente, tendo em vista que corresponde ao tipo 
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objetivo “receber indiretamente” previsto no art. 317 do 

Código Penal. 

O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar 

o destinatário da propina, além de esperado, integra a 

própria materialidade da corrupção passiva, não 

constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da lavagem 

de dinheiro. Para caracterizar esse crime autônomo seria 

necessário identificar atos posteriores, destinados a recolocar 

na economia formal a vantagem indevidamente recebida.  

(...)” (g.n.) 

Rigorosamente na mesma linha foi a posição adotada pelo 

Ministro TEORI ZAVASCKI: 

(...) À luz dessas premissas teóricas, tem-se que os fatos 

narrados na denúncia – o recebimento de quantia pelo 

denunciado por meio de terceira pessoa - não se adequam, 

por si sós, à descrição da figura típica. Em primeiro lugar, 

porque o mecanismo de utilização da própria esposa não 

pode ser considerado como idôneo para qualificá-lo como 

“ocultar”; e, ademais, ainda que assim não fosse, a ação 

objetiva de "ocultar" reclama, para sua tipicidade, a 

existência de um contexto capaz de evidenciar que o agente 

realizou tal ação com a finalidade específica de emprestar 

aparência de licitude aos valores. Embora conste da 

denúncia a descrição da ocorrência de crimes antecedentes 

(contra o sistema financeiro nacional e a administração 

pública), bem como a afirmação de que o embargante, 

“consciente de que o dinheiro tinha como origem 

organização criminosa voltada para a prática” desses crimes, 

“almejando ocultar a origem, natureza e o real destinatário 
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do valor pago como propina, enviou sua esposa Márcia 

Regina para sacar no caixa o valor de cinquenta mil reais em 

espécie”, ela não descreve qualquer ação ou intenção do réu 

tendente ao branqueamento dos valores recebidos. O que se 

imputa, a rigor, é o recebimento dos valores referentes ao 

crime de corrupção passiva, que, pela circunstância de ter 

sido realizado por interposta pessoa, não pode produzir a 

consequência de incorporar um crime autônomo, até porque 

o recebimento indireto da vantagem indevida integra o 

próprio tipo penal do art. 317 do Código Penal (“solicitar ou 

receber (...) direta ou indiretamente (...) vantagem 

indevida”). 

(...)”. (g.n.) 

Não foi outra a linha de raciocínio exposta no voto da eminente 

Ministra ROSA WEBER: 

“(...) Quem vivencia o ilícito procura a sombra e o 

silêncio. O pagamento de propina não se faz perante 

holofotes. Atividade das mais espúrias, aproveita todas as 

formas de dissimulação para sua execução. Ninguém vai 

receber dinheiro para corromper-se sem o cuidado de 

resguardar-se.  

Nessa ótica, assento que, na minha compreensão, e 

pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, a 

manipulação do dinheiro objeto da propina traduz, 

dependendo da hipótese, (i) a própria consumação do crime 

de corrupção ou (ii) o exaurimento deste mesmo crime.  

(...) 
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Na corrupção passiva três são os núcleos: solicitar ou 

receber vantagem indevida e, ainda, aceitar promessa de 

vantagem indevida 

Na corrupção ativa, apenas dois: oferecer ou prometer. 

Na corrupção ativa ambos os núcleos importam o 

reconhecimento do crime formal. Então, nesse delito, a 

percepção da vantagem pelo corrompido constitui 

exaurimento do delito. 

Já na corrupção passiva, sob a forma solicitar, o crime é 

formal; mas sob a forma receber – e aqui peço vênia, pela 

primeira vez a me manifestar sobre o tema nesta Casa, para 

não perfilhar a orientação jurisprudencial nela dominante -, 

o crime é material. No primeiro núcleo, basta a solicitação 

para realizar o tipo; no segundo, todavia, pressupõe-se o 

efetivo recebimento da propina por não se esgotar, o tipo, na 

mera aceitação de vantagem indevida. 

Logo, em se tratando do núcleo solicitar, o efetivo 

recebimento da propina constitui exaurimento do crime; no 

caso do núcleo receber, a percepção da vantagem integra a 

fase consumativa do delito.  

(...)  

Assentei que, na minha compreensão, pedindo vênia 

aos entendimentos contrários, a manipulação do dinheiro 

objeto da propina constitui ora meio de consumação, ora 

meio de exaurimento da corrupção, a partir da distinção 

entre crimes materiais e formais sob o ângulo do núcleo do 

tipo (...). Logo, na hipótese solicitar – assim como nos dois 

tipos da corrupção ativa -, o efetivo recebimento da propina 

representa o exaurimento da corrupção passiva. Sob a forma 

receber, todavia, a percepção da vantagem está na fase 

consumativa da corrupção passiva. 

(...) 
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A meu juízo, contudo, presentes as peculiaridades dos 

casos e a explicitação dos conceitos, na forma supra, inviável 

considerar o crime de corrupção passiva como antecedente 

do crime de lavagem ao feitio legal, inconfundível o 

recebimento da vantagem indevida de forma maquiada, pelo 

qual se consuma a corrupção passiva na modalidade receber, 

com a ocultação e dissimulação ínsitas ao tipo do crime de 

lavagem de dinheiro. 

A mesma conclusão se impõe, ainda que sem a mesma 

limpidez, considerada a corrupção passiva em todos os 

seus núcleos como crime formal (consoante a 

jurisprudência majoritária desta Casa). Nessa hipótese, o 

recebimento dissimulado e mediante artifícios - como nem 

se poderia imaginar diferente, pois quem vivencia o ilícito, 

procura a sombra e o silêncio -, constitui exaurimento do 

delito de corrupção passiva. (...) 

Isso não significa que para a consumação do crime 

antecedente e o início da lavagem se exija a posse física do 

produto do delito por seu agente. O crime antecedente pode 

se consumar com a mera disponibilidade sobre o produto do 

crime, ainda que não física, pelo agente do delito, mas o ato 

configurador da lavagem há de ser, a meu juízo, distinto e 

posterior à disponibilidade sobre o produto do crime 

antecedente.  

No caso presente, concluo que o recebimento da 

vantagem indevida por João Paulo Cunha e Henrique 

Pizzolato, nas condições em que ocorreram os pagamentos – 

com subterfúgios e dissimulação -, integra o tipo penal da 

corrupção passiva e não pode, por esse motivo, em se 

tratando do mesmo ato, compor o da lavagem de capitais. 

(...)”. (g.n.) 
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Essas conclusões, que formaram maioria no plenário da Suprema 

Corte, já com sua composição atual, aplicam-se como uma luva ao caso 

dos autos. 

No caso, aquilo que a denúncia afirma constituir ato de lavagem 

(recebimento de quantias em espécie pagas a título de propina), a 

jurisprudência do c. STF, apoiada em prestigiada doutrina, reconhece 

tratar-se de mero exaurimento do crime de corrupção ou, quando não, 

consumação do próprio delito de corrupção, conforme exposto. 

Com efeito, é o próprio Ministério Público Federal quem inclui 

expressamente esse fato no capítulo especificamente destinado à 

imputação de corrupção à PEDRO CORRÊA (Cap. II. IMPUTAÇÕES DO 

CRIME DE CORRUPÇÃO, item II.B.3 – Entrega em dinheiro para 

terceiros a pedido do denunciado). 

Em outras palavras, é a denúncia quem afirma, textualmente, 

que PEDRO CORREA teria praticado crime de corrupção ao enviar 

emissários ao escritório de YOUSSEF (no caso, MÁRCIA DANZI e FÁBIO 

CORRÊA) para receber valores correspondentes ao pagamento de 

propina, verbis: 

“II.B.3 – Entregas em dinheiro para terceiros a pedido 

do denunciado 
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Além do recebimento de vantagens indevidas 

pessoalmente, PEDRO CORREA também recebia a propina, 

no período compreendido entre 14 de maio de 2004 e 17 de 

março de 2014, por meio do comparecimento de emissários 

ao escritórios de ALBERTO YOUSSEF na cidade de São 

Paulo/SP, entre eles, FABIO CORREA, MÁRCIA DANZI em 

valores que giravam em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por 

recebimento”.56 (g.n.) 

Ora, como admitir, diante da própria tese acusatória sustentada 

pelo Ministério Público Federal, que uma mesma denúncia impute o 

recebimento de valores, mediante comparecimento de FÁBIO CORRÊA 

ao escritório de YOUSSEF, como ato de corrupção em relação a PEDRO 

CORRÊA, e, ao mesmo tempo, pretenda que essa mesma conduta 

caracterize, em relação a ambos (PEDRO e FÁBIO CORRÊA), um 

suposto crime de lavagem? 

O excesso e a incoerência acusatória são manifestos. 

Presente esse contexto, mesmo abstraindo-se a questão referente 

ao dolo da conduta, indemonstrado pela denúncia em relação a FÁBIO 

CORRÊA, verifica-se que o fato se apresenta atípico em relação a 

PEDRO CORRÊA, alegado beneficiário, uma vez que representa mero 

exaurimento do crime de corrupção. E, por evidente, dado o princípio 

                                              
56 Fl. 36 da denúncia. 
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da acessoriedade limitada, o mesmo sucede em relação ao próprio 

Defendente (que teria agido na condição de partícipe). 

Evidentemente, isso não significa – deixe-se logo ressaltado – que 

se possa afirmar, à vista desses fatos e argumentos, que FÁBIO 

CORRÊA seja excluído do crime de lavagem e passe a ser 

responsabilizado por corrupção. Tanto mais quando nem mesmo a 

denúncia cogita – e não teria elementos para isso – de sua participação 

nos episódios que antecederam o ingresso de PAULO ROBERTO COSTA 

na PETROBRAS e todos os fatos posteriores que culminaram no ajuste, 

definição e pagamento de propinas e fraude à competição em 

procedimentos licitatórios. 

 A conclusão a que, de fato, se deve chegar, é que FÁBIO CORRÊA 

não pode ser acusado de lavagem de dinheiro porque o recebimento, 

mesmo sem ter consciência disto, estaria relacionado a exaurimento da 

alegada corrupção. Muito menos pode sê-lo pela corrupção em si, uma 

vez que não tem qualquer participação ou envolvimento nos atos que 

caracterizariam o crime na forma exposta pela denúncia. 
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VI. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS 

  Embora absolutamente convencida quanto ao acatamento dos 

pleitos acima deduzidos, a defesa, em obséquio ao princípio da 

eventualidade, requer a produção de provas imprescindíveis adiante 

indicadas. 

 (a) Oitiva das seguintes testemunhas: 

 - Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO GERMANO, Praça dos Três 

Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 424, Anexo IV, Brasília/DF. 

 - RICARDO JORGE RIBEIRO LEAL, Av. Boa Viagem, 2732, 

apartamento 201, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.020-000 

  Objetivo: demonstrar que FÁBIO CORRÊA jamais teve qualquer 

envolvimento com o alegado esquema criminoso ou com as pessoas 

nele implicadas.  

(b) Realização de perícia na planilha apresentada por RAFAEL 

ÂNGULO (evento 23 do IPL 5070419-69.2014.4.04.7000/PR). Tudo, nos 

termos do art. 235 do Código de Processo Penal. 



 

 

Av. Montevidéu, 172, salas 1002/1004 | Boa Vista. Recife. PE. Brasil. CEP: 50.050 -250.  

www.nuneseregobarros.adv.br 

 Objetivo: identificar o período (aproximado) em que o referido 

documento teria sido confeccionado. 

 (c) Juntada aos autos de todos os termos de delação premiada 

relativos às pessoas de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF 

citados na denúncia. 

 Objetivo: demonstrar que nenhum dos delatores cita FÁBIO 

CORRÊA como pessoa envolvida no suposto esquema criminoso e na 

lavagem de dinheiro. 

 (d) Seja encaminhado ofício ao i. Presidente da CPI da Petrobras, 

em curso na Câmara dos Deputados, a fim de que remeta cópia de 

todos os depoimentos colhidos desde sua instalação.  

  Objetivo: demonstrar que FÁBIO CORRÊA também não é citado 

por nenhum dos investigados ou testemunhas ali inquiridos. 

 Por fim, requer a juntada posterior de declarações escritas que, 

a exemplo das demais provas a serem produzidas, evidenciarão que o 

Defendente não tem qualquer participação ou envolvimento nos 

episódios narradas na denúncia. 
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VII. DA CONCLUSÃO 

  Com estas considerações, espera e confia o Defendente que 

Vossa Excelência, em juízo de reconsideração, rejeite a denúncia com 

fundamento no art. 395, I e III do Código de Processo Penal. 

 Alternativamente, decrete a absolvição sumária com fulcro no 

art. 397, III, do Código de Processo Penal. 

 É o que se pede. 

 De Recife para Curitiba, 15 de junho de 2015. 

ADEILDO NUNES |Advogado OAB/PE 8.914 

PLÍNIO LEITE NUNES | Advogado OAB/PE 23.668 

CAROLINE DO R. B. SANTOS | Advogada OAB/PE 32.753 


