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A. RELATÓRIO

Trata-se de processo criminal iniciado por denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL contra JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS (“LUIZ ARGÔLO”), ALBERTO

YOUSSEF (“YOUSSEF”), RAFAEL ANGULO LOPES (“RAFAEL ÂNGULO”) e CARLOS ALBERTO PEREIRA

DA COSTA (“CARLOS ALBERTO”).

A denúncia narra, inicialmente, que LUIZ ARGÔLO era um dos parlamentares do

PARTIDO PROGRESSISTA mandantes,  apoiadores e beneficiários do esquema de corrupção que

envolvia empresas cartelizadas, o subnúcleo criminoso do operador financeiro ALBERTO YOUSSEF e

o ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA. A materialidade de tal

esquema já foi evidenciada à exaustão em inúmeros processos que tramitam perante este juízo,

com  destaque  para  as  ações  penais  nº  5026212-82.2014.404.7000,  5083258-29.2014.404.7000,

5083351-89.2014.404.7000,  5083360-51.2014.404.7000,  5083376-05.2014.4.04.7000,  5083401-

18.2014.404.7000,  5012331-04.2015.404.7000,  5036518-76.2015.4.04.7000  e  5036528-

23.2015.4.04.7000.
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Em seguida, a exordial relata que, no mesmo período, ALBERTO YOUSSEF - além

de canalizar  até  LUIZ ARGÔLO as  vantagens indevidas  pagas por  empreiteiras  cartelizadas em

razão do esquema na PETROBRAS - também se valia de recursos “sujos” próprios e de recursos

“sujos” que estavam sob sua gestão, por ser administrador do caixa-geral de propinas do PARTIDO

PROGRESSISTA,  para  pagar,  em interesse  próprio  e  em razão  da  função  parlamentar  de  LUIZ

ARGÔLO, vantagens indevidas para o então Deputado Federal, para que este, quando necessário,

se valesse de seu cargo para beneficiar o doleiro em esquemas escusos.

Diante  desta  atuação  simultânea  de  ALBERTO  YOUSSEF,  como  operador

financeiro em um esquema e como corruptor em outro, e em ambos os casos se valendo de uma

mesma  estrutura  de  operacionalização  e  “lavagem”  de  recursos,  a  acusação  concluiu,  como

imputado na inicial, que cada uma das 10 (dez) vantagens indevidas solicitadas/aceitas/recebidas

por LUIZ ARGÔLO provenientes do caixa de ALBERTO YOUSSEF tiveram dúplice origem, razão e

finalidade:

Origem da vantagem Razão da vantagem Finalidade da vantagem

1 Empreiteiras cartelizadas
contratadas pela PETROBRAS

O cargo de PAULO ROBERTO
COSTA como Diretor de

Abastecimento da PETROBRAS,
o qual era suportado por

parlamentares e integrantes do
PARTIDO PROGRESSISTA, dentre
os quais LUIZ ARGÔLO, de onde
se extrai que tal cargo também
era faticamente subordinado a

políticos dessa legenda

Determinar a prática de atos e
omissões em favor das

empreiteiras cartelizadas por
PAULO ROBERTO COSTA na

PETROBRAS, com o suporte e a
subordinação a parlamentares e

integrantes do PARTIDO
PROGRESSISTA, dentre os quais

LUIZ ARGÔLO

2

ALBERTO YOUSSEF, com
recursos “sujos” próprios e

recursos “sujos” do PP (oriundos
do esquema de corrupção na

PETROBRAS), que estavam sob
sua gestão

O cargo de Deputado Federal
de LUIZ ARGÔLO

Determinar a prática de atos
comissivos e omissivos

decorrentes do mandato
parlamentar por LUIZ ARGÔLO
em favor de ALBERTO YOUSSEF

Cada  uma dessas  10  vantagens  indevidas  foi  descrita  detalhadamente  às  fls.

39/58 da inicial,  sendo que,  por  tais  fatos,  a  inicial  imputou a LUIZ  ARGÔLO a  prática  de 10

condutas de  corrupção passiva em concurso material  e  a  ALBERTO YOUSSEF a  prática de 10

condutas de corrupção ativa em concurso material.

Como detalhado na inicial, porém, essas vantagens indevidas não foram pagas

com dinheiro “limpo”. Todos os recursos com os quais ALBERTO YOUSSEF fez pagamentos para
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LUIZ ARGÔLO eram “sujos”, uma vez que provenientes dos diversos crimes antecedentes de cartel,

fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e crimes

contra o sistema financeiro nacional, descritos nos itens II a V da denúncia (fls. 5/58). 

Em  virtude  da  proveniência  criminosa  de  tais  recursos,  cada  uma  dessas  10

vantagens indevidas foi paga em operações esquematizadas e efetuadas por ALBERTO YOUSSEF e

LUIZ ARGÔLO para ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade de tais

valores. Algumas dessas operações contaram também com a participação de RAFAEL ANGULO e

CARLOS ALBERTO. Por esses fatos foi imputada a LUIZ ARGÔLO e ALBERTO YOUSSEF a prática de

10 condutas  de  lavagem de dinheiro em concurso material.  Pela  participação pontual,  foram

imputadas 3 condutas em concurso material a RAFAEL ANGULO e 1 conduta a CARLOS ALBERTO.

Por  fim,  e  ainda  considerando  as  ligações  escusas  do  ex-parlamentar  com

ALBERTO  YOUSSEF,  a  denúncia  evidencia  que  LUIZ  ARGÔLO,  enquanto  Deputado  Federal,

apropriou-se  e  desviou,  em proveito  próprio,  recursos  públicos  de sua  cota  para  exercício  da

atividade parlamentar (CEAP) para custear viagens de interesse exclusivamente particular e ilícito à

cidade de São Paulo, com o fim de realizar visitas aos escritórios de ALBERTO YOUSSEF.

Ao todo, foram adquiridas com recursos da Câmara dos Deputados 93 passagens

para voos que tiveram como ponto de chegada ou partida a cidade de São Paulo e coincidiram

com as datas em que LUIZ ARGÔLO visitou os escritórios do doleiro naquela cidade. Por esses

fatos, foram imputadas a LUIZ ARGÔLO 93 condutas de peculato em concurso material.

Em  síntese,  os  fluxos  financeiros  mencionados  na  inicial  podem  ser  assim

esquematizados:
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Em razão das condutas imputadas, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu o

perdimento  do  produto  e  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu  equivalente,  no  montante  de  R$

1.685.592,42;  o perdimento do  helicóptero modelo Robinson R-44 em favor da UNIÃO; e o

arbitramento de dano mínimo a ser revertido em favor da PETROBRAS e da UNIÃO no montante

de pelo menos R$ 1.685.592,42.

A denúncia foi integralmente recebida na decisão do evento 3.
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Todos  os  réus  foram  devidamente  citados  e  apresentaram  as  respectivas

respostas à acusação:

RÉU CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO

LUIZ ARGÔLO Evento 26 Evento 47

ALBERTO YOUSSEF Evento 27 Evento 46

CARLOS ALBERTO Evento 28 Evento 55

RAFAEL ANGULO Evento 36 Evento 53

As preliminares e as defesas de mérito aduzidas se resumem ao seguinte:

PRELIMINARES

ALBERTO YOUSSEF

1.  Afirma-se  a  nulidade  das  interceptações  telefônicas  deferidas  nos  autos  5026387-

13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, ante:

( i ) a ausência, na decisão que afastou os sigilos telefônicos e nas que prorrogaram o

afastamento,  de  apontamento  de  indícios  prévios  de  autoria  ou  participação  no  fato

investigado e de delimitação dos fatos a serem investigados, a implicar interceptação “em

prospecção”,  sem  definição  do  “raio  de  alcance  objetivo  das  investigações”,  em

contrariedade ao art. 2º, I e p. único, da Lei 9.296/96;

( ii ) vício de fundamentação nas decisões que afastaram os sigilos, por invocar a gravidade

e  a  natureza  jurídica  do  fato,  bem  como  a  complexidade  do  caso,  além  de  repetir

fundamentação usada em decisões anteriores, para autorizar as medidas subsequentes; e 

( iii ) a existência de períodos de monitoramento não albergados por decisão judicial, bem

como de períodos fundados em decisões judiciais de prorrogação proferidas após solução

de continuidade das medidas anteriores e com fundamentos inidôneos.

2. Afirma-se, em razão dos alegados vícios nas interceptações telefônicas, a nulidade por ilicitude

derivada das demais provas produzidas em inquérito policial, bem como da denúncia e do seu

recebimento.
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3. Afirma-se a nulidade da inversão de etapas processuais, com:

(  i  )  o  recebimento  da  denúncia  antes  da  apresentação  da  resposta  à  acusação,  em

contrariedade ao art. 396, CPC; e 

( ii ) a designação de audiência antes da citação do réu, da apresentação de resposta à

acusação e da possibilidade de absolvição sumária.

4. Afirma-se a necessidade de reunião de todos os feitos criminais  relacionados à 7ª fase da

Operação  Lava  Jato  em um  único  processo,  a  fim  de  evitar  contradição  entre  decisões,  em

observância aos arts. 76, I e III, e 79, CPP, por narrarem delito de organização criminosa integrado

por  denunciados  em  comum,  com  conexão  fática  e  instrumental,  não  podendo  haver  o

“fatiamento” da denúncia - que deveria tratar os fatos em “uma unidade fática indivisível”, sob

pena, ainda, de litispendência -, não estando presente motivo apto que autorize o excepcional

desmembramento, conforme o art. 80, CPP.

5.  Afirma-se que, em razão da cláusula 5ª, item II, do acordo de colaboração celebrado com o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  a  presente  ação deve  ser  sobrestada em relação a  ALBERTO

YOUSSEF,  uma  vez  que  já  teria  ocorrido  contra  ele  o  trânsito  em  julgado  de  sentenças

condenatórias que somam mais de trinta anos de prisão.

LUIZ ARGÔLO

6. Afirma-se a incompetência deste juízo com base nos seguintes fundamentos:

( i ) os fatos atribuídos narrados na denúncia não têm base territorial em Curitiba/PR;

( ii ) a partir de representação elaborada pelo próprio Procurador-Geral da República, o

Supremo  Tribunal  Federal  se  reconheceu  como  competente  para  julgar  os  fatos

relacionados à participação de LUIZ ARGÔLO no esquema de corrupção da PETROBRAS.

7. Afirma-se a nulidade das interceptações de mensagens de BBM autorizadas por este juízo, uma

vez que à época LUIZ ARGÔLO tinha foro privilegiado por ser Deputado Federal. Afirma-se, por

conseguinte, a nulidade das provas derivadas.
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8. Afirma-se a inépcia da denúncia por:

( i ) falta de descrição precisa dos fatos imputados, o que impede o exercício do direito de

defesa;

( ii ) falta de encadeamento lógico entre os fatos narrados.

9.  Afirma-se  a  falta  de  justa  causa  para  a  ação  penal  por  supostamente  inexistir  suporte

probatório a ensejar a sua propositura.

RAFAEL ANGULO

Não apresentou preliminares.

CARLOS ABERTO

Não apresentou preliminares.

DEFESAS DE MÉRITO

ALBERTO YOUSSEF

1. Pleiteia-se a concessão de perdão judicial, em razão da efetividade da colaboração prestada.

RAFAEL ANGULO

2. Pleiteia-se a concessão de perdão judicial, em razão da efetividade da colaboração prestada.

LUIZ ARGOLO

3. Limita-se a negar genericamente todo e qualquer fato imputado na inicial.

CARLOS ABERTO

Não apresentou defesa de mérito.
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Na  decisão  do  evento  61  este  juízo  rejeitou  as  preliminares  apresentadas  e

confirmou o recebimento integral da denúncia.

As  testemunhas  arroladas  pela  acusação  e  pela  defesa  foram  ouvidas  e  os

respectivos termos de transcrição foram juntados aos autos:

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO
Testemunha Audiência Transcrição

Paulo Roberto Costa
Evento 77 Evento 132Meire Bonfim da Silva Pozza

Ediel Viana da Silva
Leonardo Meirelles Evento 90 Evento 134
Elia Santos da Hora 

Evento 101 Evento 128
Júlio Gonçalves de Lima Filho 

Luciene de Jesus 
Paulo Roberto Lucas Silva 

Valmir de Azevedo Oliveira Evento 135 Evento 145
Maria Conceição Almeida Queiroz Evento 153 Evento 167

Ricardo Ribeiro Pessoa1 Evento 318 Evento 352
Edmilson Ouais Testemunha substituída por Valmir de Azevedo Oliveira (Evento 61)

TESTEMUNHAS DE DEFESA2

Testemunha Audiência Transcrição
Josias Miguel dos Santos Evento 153 Evento 167

Aricarlos Rocha Nascimento 
Evento 163 Evento 193Paulo Pereira da Silva 

Mario Negromonte3

Marcos Augusto Tucunduva Evento 165 Evento 192
Nelson Meurer Evento 195 Evento 225

Joao Cicero de Souza Evento 221 Evento 234
Marcus Vinicius Paes4

Evento 318 Evento 352
Rodrigo Prado Pereira5

Altino Ribeiro Rocha Junior Testemunha substituída por Marcos Augusto Tucunduva (Evento 153)

Elia Santos da Hora 
Testemunha substituída por Cibele Cristina Miras de Araújo (Evento

153)

Manoelito Argolo dos Santos Junior 
Testemunha substituída por Aluisio Lundgren Corrêa Regis (Evento

153)
Vanilton Bezerra Pinto Testemunha substituída por Nelson Meurer (Evento 170)

1 Oitiva requerida e deferida no evento 153.
2 Somente LUIZ ARGÔLO arrolou testemunhas de defesa.
3 Oitiva requerida e deferida no evento 271.
4 Oitiva requerida e deferida no evento 153.
5 Oitiva requerida e deferida no evento 153.
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João Paulo Badaró 
A defesa desistiu de ouvir esta testemunha e pediu a sua substituição

por John S. Chen (Evento 150)
José Eduardo Cardozo (Ministro da

Justiça) 
Oitiva indeferida pelo Magistrado (Evento 61)

Chefe do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação

Jurídica Internacional 
Oitiva indeferida pelo Magistrado (Evento 61)

John S. Chen Oitiva indeferida pelo Magistrado (Evento 153)
Cibele Cristina Miras de Araújo A defesa desistitu de ouvir esta testemunha (Evento 153)

Aluisio Lundgren Corrêa Regis 
A testemunha não foi encontrada no endereço indicado e o juízo

reputou preclusa a oportunidade de oitiva (Evento 163)

Todos os réus foram interrogados, sendo que ALBERTO YOUSSEF foi ouvido uma

segunda  vez,  pois  este  juízo  entendeu  no  evento  271  que  havia  alguns  aspectos  a  serem

esclarecidos acerca da compra e venda do imóvel em Camaçari:

INTERROGATÓRIOS
Réu Audiência Transcrição

Carlos Alberto Pereira da Costa
Evento 271 Evento 337

João Luiz Correia Argôlo dos Santos
Rafael Angulo Lopes Evento 268 Evento 326

Alberto Youssef
Evento 268 Evento 326
Evento 318 Evento 352

As seguintes provas documentais foram produzidas no curso do processo:

PROVAS DOCUMENTAIS
Detalhe Evento

Documentos juntados com a denúncia Evento 1
Manutenções realizadas no helicóptero Robinson R-44 de LUIZ ARGÔLO Evento 45

Viagens feitas por LUIZ ARGÔLO pela AVIANCA
Evento 60
Evento 146

Documentos fornecidos pela autoridade policial relacionados às
interceptações telefônicas e telemáticas implementadas no curso da Operação

Lava Jato.
Evento 62

Dados bancários de ELIA SANTOS DA HORA e esclarecimento quanto ao TED
em espécie feito por ELIA SANTOS DA HORA em favor da MULTIMED

Evento 102

Viagens feitas por LUIZ ARGÔLO pela TAM
Evento 114
Evento 164
Evento 319

Documentos que individualizam a destinação dos valores recebidos pela
ARBOR CONSULTORIA das empresas M DIAS BRANCO e GRANDE MOINHO

CEARENSE
Evento 123
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Requisições e reembolsos de passagens aéreas feitas pela Câmara dos
Deputados em favor de LUIZ ARGÔLO

Evento 127

Dados bancários de JULIO GONÇALVES DE LIMA FILHO Evento 169
Folhas de antecedentes criminais de ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO,

RAFAEL ANGULO e LUIZ ARGOLO
Evento 224
Evento 305

Parcial dos dados bancários e fiscais obtidos nas quebras de sigilo nº
5011278-85.2015.4.04.7000 e 5032846-60.2015.4.04.7000

Evento 227

Termo de colaboração nº 13 de Ricardo Ribeiro Pessoa Evento 273
Documentos juntados por LUIZ ARGÔLO na fase prevista no art. 402 do CPP Evento 310

Documentos juntados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na fase prevista no
art. 402 do CPP

Evento 317
Evento 320

Viagens feitas por LUIZ ARGÔLO pela GOL
Evento 322
Evento 324

É o relatório do essencial.

B. DAS PRELIMINARES

Em que pese o juízo já tenha analisado na decisão do evento 61 as preliminares

sustentadas pelas defesas, impende traçar breves linhas sobre a posição ministerial em relação a

cada uma delas.

Não serão aqui analisadas, contudo, as alegações referentes à competência, eis

que já foram rebatidas nos autos  da exceção de incompetência nº 5032222-11.2015.4.04.7000,

oposta por LUIZ ARGÔLO.

Com  relação  às  preliminares  de  inépcia  por  falta  de  descrição  precisa  e

encadeamento lógico dos fatos e de falta de justa causa por inexistir suporte probatório, tem-se

que, asseverada a aptidão da peça acusatória nas decisões dos eventos 3 e 61, e superada a fase

instrutória, tais questões devem ser resolvidas não neste capítulo, mas no mérito, a partir de um

exame exauriente dos fundamentos e do conjunto probatório.
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1. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas

Repetindo argumentos  lançados  nos  autos  do  processo criminal  nº  5026212-

82.2014.404.7000  e  em  outras  ações  penais  subsequentes,  o  denunciado  YOUSSEF  suscitou  a

invalidade das interceptações, por várias razões, as quais serão tratadas nos subitens a seguir.

1.1 Fundamentação idônea das decisões que autorizaram as interceptações

As  decisões  que  autorizaram  o  início  e  as  prorrogações  das  interceptações

constam dos autos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000. 

No tópico,  vale conferir  o histórico detalhado elaborado pelo Juízo nos autos

5001446-62.2014.404.7000, evento 22, em que o d. magistrado indica a localização das decisões

nos autos, o período e o objeto das interceptações.

Observando-se as  decisões,  constata-se  que  tanto a  decisão  que  autorizou  a

implementação como as que prorrogaram as interceptações contam com fundamentação e esta

apresentam-se hígidas.  Voltando-se à decisão que autorizou o início das interceptações (autos

5026387-13.2013.404.7000, evento 9), bem como às que prorrogaram as medidas (autos 5026387-

13.2013.404.7000, eventos 22, 39, 53, 71, 102, 125, 138, 154, 175 e 190, bem como autos 5049597-

93.2013.404.7000, eventos 3, 10, 22, 36, 47, 56 e 78), repara-se que o d. magistrado, em todas elas,

antes de autorizá-las, fez isso com base em citações de elementos concretos presentes nos autos -

mormente  em diálogos  presentes  em relatórios  de  períodos  de  interceptações  imediatamente

anteriores,  no caso  de  prorrogações,  a  se  inferir  a  devida  análise  fática  da  atualidade  da  sua

necessidade  -,  presentes  os  demais  requisitos  da  Lei  9.296/96  (os  crimes  eram punidos  com

reclusão, havia investigação formal em curso, apontou-se a necessidade da medida e dificuldade

para sua apuração por outros meios, além da presença de indícios de prática criminosa em prática).

Frise-se  que,  ao  apreciar  pedidos  de  deflagração  e  prorrogação  de

interceptações,  medidas  de caráter  cautelar,  não exerce o juiz  análise  profunda dos elementos

presentes  nos autos.  Ele deve se ater  aos  requisitos  da cautelaridade (presente de indícios  de
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prática criminosa e necessidade da medida), além dos demais requisitos previstos na Lei 9.296/96.

E foi isso que ocorreu no caso concreto, como se observa pelas decisões acima citadas. Em igual

toada:

“Está  suficientemente  fundamentada  a  decisão  que,  ao  autorizar  a

interceptação telefônica, descreve sumariamente os fatos em tese criminosos e

o suporte legal da medida. Isso porque, na espécie, o magistrado realiza juízo

sumário de mero confronto dos fatos apresentados, não amparados em provas

exaurientes,  sendo  desnecessária  motivação  exaustiva  e  minudente,  ante  a

natureza  cautelar  da  medida  e  sua  urgência”  (informações  adicionais  à

ementa do RHC 37.968, 5ª T., STJ, j. 3/10/2013).

Improcede também a arguição de nulidade das medidas por suposta ausência de

sua  excepcionalidade.  Em  crimes  desse  jaez,  é  muito  comum  que  seus  agentes  se  valham

sobretudo de comunicações telefônicas para operacionalizar as práticas delitivas. Isso é expressivo

nos processos relacionados à Operação Lava Jato, em que se verificou o uso extensivo de trocas de

mensagens para o contato entre os diversos agentes do grupo criminoso.  Não fosse isso,  tais

agentes  valiam-se  do  BBM (sistema de  mensagens  do  BlackBerry),  considerado muito  útil  na

ocultação dos seus usuários. Daí a grande importância – e imprescindibilidade – da interceptação

telefônica como técnica especial de investigação em crimes de macrocriminalidade. 

Pertinente, aqui, citar o seguinte julgado do E. STJ nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.  FALTA  DE  CABIMENTO.  ALEGAÇÃO  DE

NULIDADE  DAS  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  DESCABIMENTO.

INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(…).

2. Não há falar em ilegalidade na interceptação de comunicações telefônicas

para  prova  em  investigação  criminal  que  teve  início  com  suporte  em

elementos já colhidos,  os  quais  demonstravam indícios  gravosos da prática

criminosa (até mesmo de improbidade administrativa) e apontavam para a

imprescindibilidade  do  deferimento  da  medida  excepcional,  segundo  o

disposto no art. 2º da Lei n. 9.296/1996. Em especial, porque não existiam

outros meios eficazes para a elucidação dos crimes investigados, uma

vez  que  boa  parcela  dos  ajustes  e  acertos  dos  atos  ilícitos  eram
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arquitetados por meio de ligações telefônicas.(...)” (STJ, HC 210.022, 6ª T.,

j. 21/8/2014). - sem destaque no original

Ainda:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIMES  DE  TRÁFICO  E

ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  1.  NULIDADE.  INTERCEPTAÇÕES

TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS

MOTIVADAS  E  PROPORCIONAIS.  IMPRESCINDIBILIDADE  PARA  O

PROSSEGUIMENTO DAS  INVESTIGAÇÕES.  2.  PRORROGAÇÃO SUPERIOR  À

TRINTA DIAS.  RAZOABILIDADE.  INVESTIGAÇÃO COMPLEXA.  3.  NULIDADE.

TRATAMENTO  PROCESSUAL  DESIGUAL  ENTRE  AS  PARTES.  AUSÊNCIA  DE

DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO.  4.  PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA

ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADO COMO GERENTE DO ESQUEMA DE

TRAFICÂNCIA.  GRANDE  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE  DROGA

APREENDIDA.  GRAVIDADE  CONCRETA  DOS  ATOS.  CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 4. RECURSO IMPROVIDO.

(…).

2. No caso em exame, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos, pois

tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão e, tendo em vista

que  os  crimes  descritos  na  inicial  não  costumam  acontecer  às

escâncaras,  satisfeita  está  a  imprescindibilidade  da  medida

excepcional. Precedentes.(...)” (STJ, RHC 37.968, 5ª T., j. 23/10/2013).

O fato de o  Juízo,  nas  autorizações subsequentes  de interceptação de novos

terminais  telefônicos  e  de  interceptação  telemática,  bem  como nas  suas  prorrogações,  ter  se

reportado  aos  fundamentos  das  decisões  primeva  e  subsequentes,  acrescentando  menção  à

complexidade  do  modo  de  agir  dos  investigados,  para  justificar  a  imprescindibilidade  das

diligências, em nada macula a sua efetivação. Em igual sentido:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CONCUSSÃO  E  CORRUPÇÃO

PASSIVA.  OPERAÇÃO  TAMBURATACA.  PRÉVIO  MANDAMUS  DENEGADO.

PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.  INVIABILIDADE.

VIA  INADEQUADA.  NOTICIA  CRIMINIS  ANÔNIMA.  INTERCEPTAÇÃO

TELEFÔNICA.  DETERMINAÇÃO.  ANTERIOR  COLHEITA  DE  PROVAS.
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EXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIOS À REQUISIÇÃO

DE  QUEBRA  DO SIGILO.  OCORRÊNCIA.  MEDIDA  CONSTRITIVA  DEFERIDA.

DECISÃO  PRIMEVA.  MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  PRORROGAÇÕES.

FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  MODUS  OPERANDI  DELITIVO.  GRUPO

ORGANIZADO.  CARÁTER  INTIMIDATIVO.  DURAÇÃO  DA  MEDIDA.  PRAZO

INDISPENSÁVEL.  PECHA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MOTIVOS  PARA  A  MEDIDA

CONSTRITIVA.  ASPECTOS SOBRE A PERTINÊNCIA.  EXAME APROFUNDADO

DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  NECESSIDADE.  MATÉRIA  INCABÍVEL

NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO.

(…).

7.  As  autorizações  subsequentes  de  interceptações  telefônicas,  bem

como suas  prorrogações,  reportaram-se  aos  fundamentos  da  decisão

primeva  e  ao  exposto  em  relatório  da  autoridade  policial  e  em

requerimento do Parquet, em algumas decisões acrescentando-se ainda

menções  sobre  a  gravidade  dos  fatos,  a  natureza  das  condutas

praticadas  e  a  organização  do  grupo,  evidenciando-se,  assim,  a

necessidade  da  medida,  diante  da  continuação  do  quadro  de

imprescindibilidade  da  providência  cautelar,  não  se  apurando

irregularidade na manutenção da constrição no período.

(...)” (STJ, HC 235407, 6ª T., j. 9/9/2014).

Ainda que houvesse puramente uma fundamentação per relationem – o que não

houve, porque o Ilmo. Magistrado sempre mencionou dados concretos angariados, indo muito

além da mera remissão –, ela seria idônea. Cite-se, ainda, precedente do E. STF:

“Recurso  ordinário  em habeas  corpus.  2.  Falsidade  ideológica  e  corrupção

passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal.

3.  Interceptação  telefônica  e  prorrogações  lastreadas  exclusivamente  em

denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da

CF.  Motivação  per  relationem  nas  prorrogações.  5.  A  jurisprudência  do

Supremo Tribunal  Federal  firmou-se  no  sentido  de  que  a  técnica  da

fundamentação  per  relationem,  na  qual  o  magistrado  se  utiliza  de

trechos de decisão anterior  ou de  parecer  ministerial  como razão de

decidir,  não  configura  ofensa  ao  disposto  no  art.  93,  IX,  da  CF.  6.
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Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a

ser monitorada. 7.  Ausência de constrangimento ilegal.  Recurso ordinário a

que  se  nega provimento”  (RHC 116166,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,

Segunda Turma, julgado em 27/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124

DIVULG 25-06-2014 PUBLIC 27-06-2014). - sem destaque no original

Portanto, absolutamente idôneas as fundamentações das questionadas decisões

que determinaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações.

1.2. Inexistência de períodos interceptados destituídos de decisão judicial

O termo inicial da interceptação é a data da  efetiva implementação da medida.

Nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS ANTERIORES À QUEBRA DO SIGILO.

QUESTÃO  NÃO  TRATADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE

INSTÂNCIA.  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  DECISÃO  FUNDAMENTADA.

NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA

IMPLEMENTAÇÃO  PELA  OPERADORA DE  TELEFONIA. PRORROGAÇÕES

SUCESSIVAS.  POSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO TEMPORAL.  PROVA  ORIGINÁRIA.

ILICITUDE  RECHAÇADA.  NULIDADES  INEXISTENTES.  COAÇÃO  ILEGAL

AUSENTE.

(…).

2. Em relação às interceptações telefônicas, o prazo de 15 (quinze) dias,

previsto na Lei n. 9.296/96, é contado a partir da efetivação da medida

constritiva, ou seja, do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não

da data da decisão judicial (HC n. 135.771/PE, Ministro Og Fernandes,

DJe 24/8/2011). 

3. No caso, o termo inicial efetivo da medida constritiva é 29/9/2009, e os dias

7, 8 e 9/10/2009, incluídos na contagem do lapso de 15 dias, estão no prazo

legal. 

4. A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico bem como as que se
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sucederam  encontram-se  devidamente  fundamentadas  e  legalmente

amparadas. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal apto a nulificar a

ação penal ajuizada contra o paciente. 

5. Na hipótese, a Juíza, de maneira justificada, autorizou a quebra do sigilo,

ressaltando a imprescindibilidade da medida,  e,  sucessivamente,  renovou a

medida  extrema,  com  base,  por  exemplo,  no  fato  de  a  conduta  dos

investigados  se  situar  na  macrocriminalidade,  na  circunstância  de  a

organização criminosa ter estrutura complexa e articulada, o que dificulta a

obtenção  de  provas.  E  mais:  considerou,  também,  que,  ao  longo  das

investigações, foram sendo revelados mistérios, obscuridades e outros crimes e

se  solidificando  a  associação  de  facções,  conforme  sinalizado  através  de

monitoramento.  Desse  modo,  agiu  a  magistrada  em  compasso  com  a

orientação  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo

Tribunal Federal. 

6. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa

investigação  dos  fatos  delituosos,  não  sendo  desarrazoada  a  manutenção,

desde que justificada, como na espécie, de interceptações por cinco meses ou

mais, diante das peculiaridades do caso concreto. 

7. Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada” (HC 212.643/PE, Rel.

Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado em 06/03/2012,

DJe 26/03/2012). - sem destaque no original

No caso dos autos, isso constou dos ofícios expedidos às operadoras de telefonia

que deveriam cumprir as ordens (v. os ofícios constantes dos eventos subsequentes às decisões

que autorizaram as interceptações e suas prorrogações, conforme acima indicados).

Atendo-se aos relatórios de interceptações juntados aos autos respectivos, não se

vislumbra tenha havido lapso temporal, interceptado, que estivesse desabrigado de decisão judicial

respectiva.

Há,  inclusive,  razões  técnicas  que  impediriam  eventual  acesso  a  dados  em

período não abarcado por  decisão do Poder  Judiciário.  É  que os  ofícios  que são enviados  às

operadoras de telefonia para a execução das interceptações – e isso ocorreu no caso – fazem

menção ao período de acesso a tais dados e ao seu termo inicial – e, consequentemente, final. A
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partir  daí,  os  dados  são  inseridos  em  sistemas  eletrônicos  das  operadoras  e  enviados,

normalmente, à autoridade policial. Ou seja, há controle informatizado que impediria o envio dos

dados além do período destacado na ordem judicial.

Não  fosse  isso,  prevalecem  os  diálogos  trazidos  aos  autos  pela  autoridade

policial, órgão público incumbido de realizar a diligência, sempre zelando pela sua regularidade, o

que implica presunção da execução das interceptações de forma legítima, também quanto aos

seus termos inicial e final. 

Possível acesso da autoridade policial a dados não abarcados por decisão judicial,

por qualquer razão que seja, deve, para se contrapor às conclusões acima, ser demonstrado de

maneira  concreta  nos  autos.  E  disso  não  se  desincumbiu  a  defesa  que  suscitou  a  suposta

irregularidade.

Veja-se que, neste aspecto, a defesa de YOUSSEF arguiu que, no segundo período

de interceptação, teria havido lapso interceptado fora dos lindes das decisões judiciais proferidas. 

De acordo com a defesa, a decisão implementado a interceptação telefônica data

de 11/7/2013 (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 9). No mesmo dia, teriam sido expedidos

os ofícios às operadoras (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 10). O monitoramento expiraria

dali a 15 dias, portanto, em 26/7/2013.

Ainda, em  26/7/2013,  data limite da expiração da medida, teria sido proferida

decisão  de  prorrogação  (autos  5026387-13.2013.404.7000,  evento  22).  No  mesmo  dia,  foram

expedidos  os  ofícios  às  operadoras  (autos  5026387-13.2013.404.7000,  evento  23).  O

monitoramento expiraria dali a 15 dias, portanto, em 10/8/2013.

A defesa, então, alega que a medida teria se prolongado indevidamente por pelo

menos dois dias, até 12/8/2013. Isso porque não haveria decisão judicial abrangendo o período e

houve referência a diálogo interceptado pelo terminal 61 7811-6038 entre HABIB e ROGÉRIO, no

dia 12/8/2013, conforme autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 51 – ANEXO4, p. 7.

Prosseguindo,  aduz  a  defesa  que  a  autoridade  policial,  nos  autos  5026387-

13.2013.404.7000, evento 31, teria informado que, embora o ofício anterior houvesse sido expedido
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em 26/7/2013, a efetiva implementação da medida só veio a ser executada em 29/7/2013. Assim,

a interceptação do dia 12/8/2013 estaria dentro do limite (do último dia) da medida. Contudo,

segundo a defesa, a assim ser, o monitoramento do terminal de HABIB teria que ter sido suspenso

durante os dias 27 e 28/7/2013 (o primeiro período findaria em 26/7/2013 e o segundo só teria

iniciado em 29/7/2013),  mas não teria sido, já que teria havido monitoramento do terminal de

22/7/2013 a 12/8/2013 (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 31, p. 3). 

Atentando-se aos autos, não se vê irregularidade. 

A premissa da defesa é falsa, porque não houve monitoramento contínuo de 22/7

a  12/8,  conforme  se  demonstrará.  Houve  solução  de  continuidade  do  monitoramento,  sem

monitoramento nos dias 27 e 28/7/2013.

Parta-se do princípio de que a defesa aplicou, num segundo momento de seu

raciocínio (em que cogitou considerar a data do início do segundo período do monitoramento

como  a  da  implementação da  medida  informada  pela  autoridade  policial),  dois  pressupostos

distintos para chegar a sua conclusão: trabalhou com a data da  implementação da medida para

fixar o início do segundo período de monitoramento, mas levou em conta a data da decisão para

fixar o termo final do primeiro período. Tal escapa do raciocínio lógico. Ora, se levou em conta a

data  da  implementação  da  medida  para  determinar  o  início  do  segundo  período  de

monitoramento,  deveria,  por  pressuposto lógico,  ter  aplicado o mesmo raciocínio  para  fixar  o

termo final do primeiro período de interceptação.

Fixe-se, de início, a premissa já afirmada mais acima, de que o termo inicial da

interceptação é a data da efetiva implementação da medida e não a da decisão ou da expedição

do ofício respectivo. Daí que, se o termo inicial do segundo período de monitoramento foi o

dia 29/7/2013 (como informado pela autoridade policial  nos autos 5026387-13.2013.404.7000,

evento 31), o seu termo final foi o dia 12/8/2013. Dessa forma,  os diálogos interceptados em

12/8/2013, ao contrário do que pretende a defesa, estão abarcados pela decisão judicial do

evento 22 daqueles autos.

Para concluir se houve, então, irregularidade da captação dos diálogos nos dias

27 e 28/7/2013, do primeiro período de interceptação, por óbvio, deve-se aplicar o mesmo critério,
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ou seja, partir da data da implementação da interceptação - que não necessariamente foi a data da

decisão ou da expedição dos ofícios (dia 11/7/2013) -, para, daí, chegar-se ao seu termo final. 

Para observar a data do início da interceptação nesse período, deve-se olhar o

começo dos diálogos gravados que constam dos autos. O relatório com os diálogos do primeiro

período  interceptado  encontra-se  juntado  nos  autos  5026387-13.2013.404.7000,  evento  20  –

ANEXO2. Observando-se esse relatório,  vê-se que a data mais antiga dos diálogos captados é

12/7/2013. Assim, este deve ser considerado o termo inicial da interceptação do primeiro período,

sendo o seu termo final o dia 26/7/2013. O segundo período, como visto acima, teve início em

29/7/2013.  Assim,  a  princípio,  é  o  caso de anuir  com a defesa,  pois  não poderia ter  havido

gravação nos dias 27 e 28/7/2013.

Acontece  que  efetivamente  não  houve  interceptação  do  terminal  nesses

dias, ao contrário do que alega a defesa. Não se vislumbra nos autos conversas gravadas em tais

datas por esse terminal – ou por qualquer outro, aliás. A defesa baseou a sua alegação apontando

menção  constante  de  relatório  de  transcrições  juntado  no  evento  31,  p.  3,  daqueles  autos.

Realmente,  naquele  documento  consta  “Período:  22/07/2013  00:00:00  a  12/08/2013  23:59:00”.

Olhando-se  esse  documento,  poder-se-ia  cogitar  que  o  primeiro  e  o  segundo  períodos  de

interceptação teriam se estendido de forma ininterrupta nesse interregno, a abarcar os dias 27 e

28/7/2013.  Mas  não  foi  assim.  Em que  pese  tenha constado esse  período nesse  relatório  em

específico, percebe-se que se tratou de mero equívoco do agente policial que o confeccionou. 

De fato,  em vez de mencionar os dois períodos, com seus respectivos termos

inicial e final, o agente aglutinou-os em um. Contudo, isso não prejudica a conclusão acerca da

ausência de qualquer irregularidade no ponto. É que os termos inicial e final das gravações devem

ser fixados a partir das datas limites dos diálogos gravados e constantes das mídias entregues pela

Polícia Federal na Secretaria do Juízo, bem como os transcritos e juntados aos autos respectivos,

não havendo que se falar em insegurança quanto à definição dessas datas,  tal  como arguiu a

defesa de YOUSSEF. Está-se diante, isso sim, de parâmetro objetivamente aferível e ao acesso de

todos os atores do processo. 

Assim, afastada a alegação de existência de diálogos gravados não cobertos por

decisão judicial.
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De toda forma, ainda que fosse o caso de reconhecer a nulidade de eventual

período gravado fora dos lindes temporais de decisão judicial respectiva, o que se cogita só para

argumentar,  já  que  todos  os  diálogos  interceptados  estiveram abarcados  por  decisão  judicial,

eventual nulidade só atingiria os diálogos monitorados nesse período a descoberto, mantendo-se

hígidos os demais, colhidos de forma legítima. Em igual:

“HABEAS  CORPUS.  NULIDADE  DO  PROCESSO  PENAL.  INTERCEPTAÇÃO

TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO.

(…).

2.  As  escutas  telefônicas  foram  autorizadas  judicialmente  e  prorrogadas

fundamentadamente,  formando  vasto  conteúdo  probatório  em desfavor  do

paciente. Das razões da impetração e das peças juntadas aos autos não se

constata  a  utilização,  para  a  condenação  do  paciente,  de  elementos

probatórios  que  teriam  sido  advindos  de  período  de  escuta  telefônica

descoberto por autorização judicial. Já decidiu esta Corte que, verificada a

realização de escuta em data não incluída no período de monitoramento

autorizado, a mesma deve ser excluída e desconsiderada como meio de

prova, o que não representa a nulidade das provas seguintes que não

derivaram desta  escuta  em particular,  mas  do  primeiro  deferimento,

proferido em consonância com as disposições legais. Pretensão que enseja

incursão no exame de provas, inviável em sede de habeas corpus, sendo certo

que  a  suposta  ilegalidade  não  ficou  evidenciada,  de  plano,  nas  razões  da

impetração.

(...)” (STJ, HC 128.455, 6ª T., j. 28/8/2012). - sem destaque no original

Por  fim,  neste  ponto,  destaque-se  ainda  que  não  há  que  se  falar  em

irregularidade de decisões de prorrogação de interceptações após solução de continuidade das

medidas anteriores. O que a doutrina aponta como vedação no ponto é que ocorra a solução de

continuidade e, ainda assim, persistam as interceptações durante o período que fica a descoberto

de decisão judicial. Não há nenhum problema – e a lei assim não veda – que entre um período e

outro  haja  hiato  entre  as  gravações.  Isso  porque  a  operacionalização  de  uma medida  desses

moldes, restrita a períodos curtos, demanda exigências técnicas que nem sempre permitem a sua

execução  ininterrupta,  ainda  mais  quando  se  tem  em  mente  casos  complexos  e  com  dados

volumosos  como  sói  ser  o  presente.  A  solução  de  continuidade  tem  como  consequência  a
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impossibilidade de que, sem decisão judicial vigente, persista-se nas gravações dentro do período

não coberto por decisão. Mas não há óbice a que haja intervalos entre as gravações, desde que

estas sejam albergadas por decisão judicial, o que sempre se observou no caso.

2. Da alegada mácula por inversão de etapas processuais

Não há que se falar de inversão procedimental no que toca ao recebimento da

peça de acusação antes da apresentação das respostas à acusação. O art. 396, CPP, é expresso ao

enunciar que o recebimento da denúncia dá-se após o juízo acerca de sua prelibação. Não sendo o

caso de rejeição liminar, deve o juiz receber a peça, intimando o acusado, então, para oferecer

resposta  à  acusação.  Foi  o  que  efetivamente  ocorreu neste  caso.  Embora  haja  divergência  de

entendimentos  a  respeito  do  momento  adequado  para  o  recebimento  da  denúncia,  o  que

prevalece é o que aqui colocado. Nessa sintonia:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.  396-A  DO  CPP.  LEI  nº

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 396

DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I  -  A  par  da  divergência  doutrinária  instaurada,  na  linha  do

entendimento  majoritário  (Andrey  Borges  de  Mendonça;  Leandro

Galluzzi dos Santos; Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes;

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o

recebimento da denúncia se opera na fase do art.  396 do Código de

Processo Penal.

II  -  Apresentada  resposta  pelo  réu  nos  termos  do  art.  396-A  do  mesmo

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária,

dará  prosseguimento  ao  feito,  designando  data  para  a  audiência  a  ser

realizada.

III  - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de

ser admitido o prosseguimento do processo-crime.
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IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que de

forma sucinta”.

(...)” (STJ, HC 138.089, 5ª T., j. 2/3/2010). – sem destaques no original

No que respeita ao momento da designação da audiência de instrução, não há

também que se falar em nulidade da ação penal.

A primeira audiência para oitiva de testemunha de acusação foi designada para o

dia 23/06/2015 (evento 77).  Não obstante não se tenha aguardado o oferecimento das respostas

escritas para que então fosse designada a audiência, o magistrado manteve período razoável de

tempo entre a decisão de designação (15/05/2015) e a data do ato, a fim de que pudessem todos

os réus ser citados e todas as suas defesas pudessem ser apresentadas. Tanto é assim que todas as

defesas escritas foram apresentadas (eventos 46,  47,  53,  55) e analisadas (evento 61) antes da

realização do ato instrutório. 

Nessa esteira, é consolidado o entendimento de que, em processo penal, não há

declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à acusação ou à defesa (pas de

nullité sans grief), o que é um princípio basilar do sistema de nulidades, consoante prescreve o

artigo 563 do diploma processual. Nesse sentido, por todos:

EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO  EM HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.

PENAL.PREFEITO.  ART.  1º,  INCS.  I  E  II,  DO  DECRETO-LEI  N.  201/1967.

PARTICIPAÇÃO  DE  DESEMBARGADOR  SUSPEITO  NO  JULGAMENTO  DE

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO,

DA  SUFICIÊNCIA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  APRESENTADAS.  1.  O

princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo

concreto  à  parte  que  suscita  o  vício,  independentemente  da  sanção

prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a

relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio,

corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a

demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não se

demonstrou no caso. 2. Não há nulidade na decisão pela qual fixada a pena-

base com fundamentação idônea. É inexigível a fundamentação exaustiva das

circunstâncias judiciais consideradas, porquanto a sentença deve ser lida na
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totalidade.  Precedentes.  3.  O  recurso  ordinário  em  habeas  corpus  não  se

presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais

invocadas  pelas  instâncias  antecedentes  para  a  majoração  da  pena.

Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.

(STF – 2ª Turma – Unânime – relatora:  Min.  Carmem Lúcia – Recurso em

Habeas Corpus – RHC 123092 – Decisão: 04/11/14 – DJE: 13/11/14). - sem

grifos no original

Observe-se que a designação da data de audiência já na decisão de recebimento

da denúncia se deu a fim de resguardar direitos dos próprios acusados, especialmente quanto à

duração  razoável  do  processo,  considerando-se  que  alguns  deles  encontravam-se  presos

preventivamente,  tendo o juízo ressalvado expressamente  que  “se,  em virtude  das  respostas  à

denúncia, houver absolvição sumária de qualquer dos acusados, reverei a designação” (evento 3).

Conclui-se, portanto, pela inexistência de nulidade na presente ação penal, seja

pela inexistência de inversão de fases, seja pela inexistência de prejuízo aos acusados.

3. Da impossibilidade de reunião, em único processo, de todos os feitos relacionados à 7ª

fase da Operação Lava Jato

A defesa de ALBERTO YOUSSEF questionou ainda o oferecimento de diversas

denúncias em relação a fatos conexos referentes à prática dos crimes de corrupção e lavagem por

intermédio de organização criminosa envolvendo diferentes empresas do setor de construções. Na

sua ótica, deveria ser deduzida acusação única, não havendo motivo para desmembramento na

forma do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Esse juízo já reforçou o entendimento de que o desmembramento se justifica no

caso como medida de tutela dos direitos dos próprios acusados a um processo em tempo razoável,

eis que o grande número de réus, em caso de acusação única, inviabilizaria o processamento.

Não bastasse o entendimento do próprio juízo, vale ressaltar que nada há de

ilegal na conduta ministerial de, em virtude da pluralidade de réus e crimes, ajuizar mais de uma
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ação penal,  tomando em conta os papéis  ocupados pelos acusados na organização criminosa,

consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo exemplificado:

(…)  QUADRILHA ARMADA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO ATIVA E

LAVAGEM DE  DINHEIRO.  AJUIZAMENTO DE  MAIS  DE  UMA AÇÃO PENAL

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. DIVISÃO

FEITA  A  PARTIR  DOS  PAPEIS  OCUPADOS  PELOS  ACUSADOS  NA

ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  E  DOS  DELITOS  EM  TESE  PRATICADOS.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE

PROCESSO  PENAL.  NULIDADE  INEXISTENTE.  1.  Embora  a  conexão  e  a

continência  impliquem,  via  de  regra,  a  unidade  de  processo  e

julgamento,  consoante  a  previsão  contida no artigo 79 da Lei  Penal

Adjetiva, o certo é que o artigo 80 do referido diploma legal prevê a

separação  facultativa  dos  feitos  quando  "as  infrações  tiverem  sido

praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,  ou,  quando

pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão

provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a

separação". 2. No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou 2 (duas) ações

penais  distintas,  uma  delas  -  a  que  se  refere  ao  presente  mandamus  -

instaurada contra os líderes e principais operadores do esquema criminoso na

parte  relacionada  ao  Município  de  São  João  do  Paraíso,  e  a  segunda

apresentada apenas contra os servidores públicos que teriam participado dos

crimes. 3. Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, primeiro porque

inexiste  qualquer  norma  processual  legal  que  obrigue  o  Ministério

Público a ofertar uma única denúncia contra todos os envolvidos  na

mesma  empreitada  criminosa,  e  segundo  porque,  caso  as  autoridades

judiciárias  responsáveis  pelas  ações  penais  entendessem  que  todas  elas

deveriam ser  processadas  e  julgadas  concomitantemente  num único  juízo,

poderiam suscitar conflito de competência, nos termos do artigo 114, inciso II,

do Código de Processo Penal. 4. Mesmo quando há multiplicidade de réus,

sendo que apenas alguns deles  possuem prerrogativa de foro,  admite-se o

desmembramento do processo se as particularidades do caso concreto assim

exigirem, até mesmo porque o foro especial é excepcional, não devendo ser

estendido, em regra, àqueles que não o possuem. Precedentes do STF. (…)

(STJ – Quinta Turma – Unânime - Relator: Min. Jorge Mussi – Habeas Corpus
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259177 – Autos: 201202380680 – Decisão: 16/09/14 – DJE: 25/09/14).

No caso dos autos, agregue-se ainda que todas as demandas instrumentalmente

conexas foram propostas perante o mesmo juízo, competente por prevenção, garantindo-se assim

que sejam evitadas decisões contraditórias. Portanto, sem razão o réu também neste ponto.

4. Da alegada nulidade da interceptação de mensagens BBM em face do foro privilegiado de

LUIZ ARGÔLO

A defesa de LUIZ ARGÔLO afirma serem nulas as interceptações de mensagens de

BBM autorizadas por este juízo, uma vez que à época o interceptado ainda tinha foro privilegiado

por ser Deputado Federal. Afirma-se, por conseguinte, a nulidade de todas as provas derivadas.

Primeiramente,  há  de  se  ressaltar  que  as  mensagens  de  LUIZ  ARGÔLO

interceptadas o foram em verdadeiro encontro fortuito de provas, vez que trocadas com ALBERTO

YOUSSEF,  o alvo das interceptações deferidas nos autos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-

93.2013.404.7000. Observe-se, porém, que, naquele momento, não era possível saber que LUIZ

ARGOLO era  o  interlocutor  do  doleiro,  pois  nas  comunicações  o  seu usuário  era  identificado

apenas pelo nick “LA”.

Não obstante, tão logo tomou conhecimento da identidade do então deputado,

o  que só foi  possível  após a  deflagração da fase  ostensiva da Operação Lava Jato,  esse  juízo

promoveu a devida remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal.

Naturalmente, após a perda do foro privilegiado de LUIZ ARGÔLO, a suprema

corte  declinou  do  feito  em  favor  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  (autos  nº  5007530-

45.2015.4.04.7000).  Somente a partir  daí  tais  provas foram utilizadas para instruir  processos na

primeira instância.

Observe-se que essa questão já foi resolvida de modo pormenorizado na decisão

que confirmou o recebimento da denúncia oferecida nestes autos (evento 61), veja-se:

“6. Questiona, ainda, a Defesa de João Luiz Argolo a validade da interceptação das
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comunicações realizadas pelo Blackberry Messenger.

Argumenta principalmente que, na época dos fatos, exercia o mandato parlamentar,

tendo havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Foram de fato, interceptadas, em verdadeiro encontro fortuito de provas, diversas

mensagens telemáticas trocadas entre Alberto Youssef e João Luiz Argolo na fase

de  investigação  nos  processos  5026387-13.2013.404.7000  e  5049597-

93.2013.404.7000.

Tais mensagens fazem parte do acervo probatório.

A Polícia Federal apresentou Relatório de Monitoramento Telemático 09/2014 com

dezenas de mensagens trocadas entre Alberto Youssef e João Luiz Correia Argolo

(evento 1, anexo1, do processo 5031223-92.2014.404.7000).

Nas  mensagens,  Alberto  Youssef,  identificado  com o  codinome  "Primo",  trocou

mensagens com o interlocutor "LA".

Em nenhum momento,  o próprio deputado  foi  interceptado ou investigado de

qualquer forma.

Após a constatação pela autoridade policial, já na fase ostensiva da investigação de

que "LA",  seria  João  Luiz  Correia  Argôlo  dos  Santos,  sendo dele  o  número  de

telefone utilizado para a troca de mensagens, 61 9996-1133, o material probatório

respectivo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (5031223-92.2014.404.7000).

Posteriormente, como João Luiz Correia Argôlo dos Santos não se elegeu para novo

mandato, o Supremo Tribunal Federal declinou a competência para este Juízo do

processo ali instaurado para apurar a sua conduta (Petição 5292, agora processo

5007530-45.2015.4.04.7000).

Com a devolução da competência a este Juízo, esse material pode ser novamente

considerado.

Importante  esclarecer  que  a  Polícia  Federal  tinha  como  investigado,  na  época,

Alberto Youssef e não os seus interlocutores.

O  foco  inicial  da  assim  denominada  Operação  Lavajato  eram  quatro  supostos

operadores do mercado negro de câmbio, Carlos Habib Chater,  Alberto Youssef,

Nelma Kodama e Raul Henrique Srour.

A ilustrar que o foco das investigações jamais foram parlamentares ou autoridades

sujeitas a foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na Operação
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Lavajato,  foram  inicialmente  propostas  dez  ações  penais,  sem  que  qualquer

parlamentar tenha sido nelas denunciado, e cujos objetos são crimes em relação

aos quais não havia  indícios de autoria ou participação de parlamentar ou de outra

autoridade sujeita ao foro privilegiado  (5025687-03.2013.2014.404.700, 5047229-

77.2014.404.7000,  5026663-10.2014.404.7000,  5025699-17.2014.404.7000,

5049898-06.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000, 5025692-25.2014.404.7000,

5026243-05.2014.404.7000,  5025676-71.2014.404.7000  e  5025695-

77.2014.404.7000). Entre elas, inclusive lavagem de produto de tráfico internacional

de drogas, sem qualquer, mesmo remota, vinculação com parlamentares.

Pode-se  especular  e  afirmar  que a  Polícia  Federal  tinha  por  objetivo  investigar

parlamentares, mas não existe qualquer elemento probatório que apóie conclusão

da espécie.

Não parece a este Juízo tão óbvio, por outro lado, que "LA" seja  João Luiz Correia

Argôlo dos Santos.

De  todo  modo,  como  o  acusado  não  mais  exerce  mandato  parlamentar,  o

especulativo vício de competência, mesmo se existente, estaria sanado, pois, caso

tivesse sido percebido na época que LA era o Deputado Federal  João Argolo a

única consequência jurídica seria antecipar a remessa do feito ao Supremo Tribunal

Federal, com seu inevitável retorno, como também aconteceu, a este Juízo.

O vício de competência, mesmo se existente, seria relativo e ratificável (art. 567 do

CPP).

Acerca  da  validade  do  encontro  fortuito  de  provas  mesmo  em  diligência

determinada por Juízo que posteriormente descobre provas de crimes não sujeitos

a sua competência, oportuno destacar o precedente desta Suprema Corte no HC

81.260/ES (Rel. Min. Sepúlveda Pertence - Pleno - por maioria - j. em 14.11.2001 -

DJU de 19.4.2002).

Então,  não  falar  em  qualquer  usurpação  da  competência  do  Supremo Tribunal

Federal, tendo, aliás, este Juízo remetido o feito aquela Suprema Corte tão logo

recebida a aludida informação pela Polícia Federal acerca da presença de indícios

de  que  João  Luiz  Correia  Argôlo  dos  Santos,  então  deputado  federal,  estaria

envolvido  nos  crimes.  A  investigação,  por  outro  lado,  contra  o  acusado  só  foi

retomada quanto devolvido o processo pela própria Suprema Corte.

 Então não há invalidade aqui a ser reconhecida.”
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Assim,  não  há  de  se  falar  em nulidade  de  tais  interceptações,  pois  (  i  ) em

momento algum tiveram LUIZ ARGÔLO como alvo,  (  ii  ) o  feito  foi  remetido para a  instância

competente assim que identificado o envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro e ( iii ) o

Supremo Tribunal Federal declinou da competência em favor da 13ª Vara Federal de Curitiba tão

logo LUIZ ARGÔLO perdeu o foro privilegiado.

5. Da alegada necessidade de sobrestar o processo em relação a ALBERTO YOUSSEF

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL informa que está providenciando as certidões

de  trânsito  em  julgado  das  sentenças  penais  condenatórias  proferidas  em  face  de  ALBERTO

YOUSSEF e, assim que constatada a ocorrência da hipótese prevista na cláusula 5ª, item II, de seu

acordo de colaboração, pleiteará ao juízo o sobrestamento do feito em relaçao a ele.

C. DO MÉRITO

Superadas  as  preliminares  alegadas  pelos  defendentes,  passa-se  à  análise  de

fundo da questão penal deduzida ao juízo. 

Antes, porém, de se passar à análise das provas, para, a partir delas, concluir pela

presença de juízo de convicção suficiente para uma condenação criminal, é necessário, ainda que

brevemente, abordar algumas premissas teóricas relevantes para o julgamento da demanda.

C.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

1. Crimes Complexos e prova indiciária6

Tratam  os  presentes  autos  de  complexo  esquema  criminoso  praticado  em

variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e privado. 

6 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra:
DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacionava de forma

espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de corrupção que era praticado

com  elevado  grau  de  sofisticação,  envolvendo  a  realização  de  acordo  prévio  e  genérico  de

corrupção  que  posteriormente  era  concretizado  em situações  específicas  com  a  utilização  de

diversos e velados mecanismos (encontros e trocas de mensagens pelas mais diversas formas,

recurso a intermediários, prática de atos funcionais aparentemente lícitos, celebração de contratos

ideologicamente falsos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.)

O ponto aqui é que disso tudo flui que os crimes perpetrados pelos investigados

são de difícil prova. Isso não é apenas um “fruto do acaso”, mas sim da profissionalização de sua

prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. 

Ficou  bastante  claro  que  os  envolvidos  buscavam,  a  todo  momento,  aplicar

técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de identificação pelos

órgãos  de  repressão  penal  do  Estado.  Nesse  sentido,  citam-se  como  exemplos:  a  frequente

utilização de códigos em conversas telefônicas e telemáticas, o registro documental de atividade

ilícitas de forma dissimulada (como são prova as anotações referentes às atividades do cartel na

forma de campeonato esportivo ou mesmo de “bingo”), as anotações em agendas de códigos e

iniciais de nomes de modo cifrado,  e a atuação conjunta entre os denunciados relacionados a

diferentes  empreiteiras,  inclusive  com  aparente  conhecimento  prévio  dos  futuros  passos  da

investigação policial7. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de poder e se,

simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? A solução mais razoável

é reconhecer a dificuldade probatória e, tendo ela como pano de fundo, medir adequadamente o

ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da defesa. 

Nesse  sentido,  no  julgamento  da  AP  470,  que  não  coincidentemente  era,

também, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se manifestou a Ministra

Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de

7 Quanto  a  este  ponto,  remete-se  ao relatório  policial  apresentado no evento 90  dos  autos 5073645-
82.2014.4.04.7000.
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criminalidade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe

do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova

testemunhal.  Isso  determina  que  se  atenue  a  rigidez  da  valoração,

possibilitando-se  a  condenação  do  acusado  com  base  na  versão  da

vítima sobre os fatos confrontada com os indícios e circunstâncias que

venham a  confortá-la.  Nos  delitos  de  poder  não  pode  ser  diferente.

Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de

esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de

documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza que

inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na

interpretação dos fatos).  Dai a maior elasticidade na admissão da prova

de  acusação,  o  que  em absoluto  se  confunde  com flexibilização  das

garantias legais (…) A potencialidade do acusado de crime para falsear a

verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no

âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição

dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas. (…)

A  essa  consideração,  agrego  que,  em  determinadas  circunstâncias,  pela

própria  natureza  do  crime,  a  prova  indireta  é  a  única  disponível  e  a  sua

desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito positivo e à prática

moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados criminais a ordem

jurídica e a sociedade (fls. 52.709-11)”.

A Ministra bem diagnosticou a situação:  em crimes graves e que não deixam

provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e se confere o devido

valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a sociedade é

que sofrerá as consequências. 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir seu voto no

mesmo feito,  destacando a importância dos elementos indiciários  para demonstrar  o dolo em

delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulenta). Perceba-se:

“(...)  Nos delitos  societários  e,  em especial,  nos chamados  “crimes de

colarinho  branco”,  nem  sempre  se  pode  exigir  a  obtenção  de  prova

direta para a condenação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse

campo.
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O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico

do que acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa,

caracterizada  pela  adoção  de  medidas  desesperadas  ou  meramente

equivocadas na administração de uma instituição de crédito daquelas tidas

como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas tipificadas como crimes?

É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de

um divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no

conjunto de indícios confirmados ao longo da instrução criminal, que

acabam  evidenciando  a  intenção  delituosa  dos  agentes,  do  que  nas

quase sempre raras provas diretas do comportamento ilícito, sobretudo

no que toca ao dolo.

Permito-me  recordar  que,  de  acordo  com  o  art.  239  do  Código  de

Processo  Penal,  a  prova  indiciária  é  “a  circunstância  conhecida  e

provada que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-

se a existência de outra ou outras circunstâncias”, deixando evidente a

possibilidade de  sua  utilização –  sempre  parcimoniosa  evidentemente  -

quando o Estado não logra obter uma prova direta do crime. Significa dizer

que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios pode assumir a condição

de prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de

delito.

Mas isso,  sublinho,  sempre com o devido cuidado,  conforme,  aliás,  adverte

Nicola Framarino dei Malatesta:

“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar

que a certeza pode provir deles”.

A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes

se  inserem,  portanto  -  desde  que  solidamente  encadeados  e  bem

demonstrados  -  no  conceito  clássico  de  prova,  permitindo  sejam

valorados  pelo  magistrado  de  forma  a  possibilitar-lhe  o

estabelecimento da verdade processual.

(...)” - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos autores sobre

evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há diferença de natureza entre
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prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios não passa de preconceito. 

Michele Taruffo8, por exemplo, afirma que:

“(...)  el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado

por  una  o  mas  inferencias que  deben  estar  fundamentadas  em

circunstancias precisas y em criterios (cuando sean necesarios) reconocibles.

Desde el punto de vista de la estructura lógica y del empleo de las máximas de

experiencia,  estas inferencias no son distintas de las que se formulan em el

ambito de la valoracion de las pruebas indirectas. Tanto em un caso como em

el outro, em efecto, se trata siempre de vincular una circunstancia com una

hipotesis de hecho por medio de una regla de inferencia” - sem destaque

no original.

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova indiciária.

Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão proferida na década de 90 pela

Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual esta admitiu tal legitimidade. Eis o trecho da

decisão:

“(...)  en ejercicio  de  su función jurisdiccional,  tratándose  de  la  obtención  y

valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce,

puede,  en  determinadas  circunstancias,  utilizar  tanto  las  pruebas

circunstanciales  como  los  indicios  o  las  presunciones  como  base  de  sus

pronunciamientos,  cuando  de  aquéllas  puedan  inferirse  conclusiones

consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de

enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)”9.

O  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos,  já  em  1978,  em  Irlanda  vs.  Gran

Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção para além da dúvida

razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el criterio de la prueba más allá

de  la  duda  razonable.  Sin  embargo  tal  tipo  de  prueba  se  puede  obtener  de  la  coexistencia  de

8 Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
9 Esther Elisa Angelán Casanovas.  La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y lavado de
activos.Jornada contra el crimen organizado: narcotráfico, lavado de activos, corrupción, trata y tráfico de personas y
terrorismo. Santo Domingo (República Dominicana): Comissionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la
Justicia.  Mar.  2010.  Disponível  em:
<http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN
%20ORGANIZADO.pdf>. Acesso em: 19 maio 2012, p. 49.
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inferencias suficientemente consistentes, claras y concordantes o de similares presunciones de hecho

no rebatidas”10. Tal entendimento foi reiterado nos casos Salman vs. Turquia, de 27/06/2000, Tamlin

vs. Turquia, de 10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/200411. 

Também  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  na  STC  137/2005,  reafirmou  o

entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de prova direta, a prova

indiciária pode sustentar uma condenação sem que seja violada a presunção de inocência, sempre

que parta de fatos provados e que se possa inferir o delito de indícios por um processo mental

racional e conforme as regras do critério humano12. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626

sentenças do Tribunal Supremo Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.13

Andrey  Borges  de  Mendonça  expõe  a  essencialidade  da  prova  indiciária  com

relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

“A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do

delito de lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela

utilização  e  aceitação  da  prova  indireta/indiciária,  notadamente  para

comprovar  os  dois  aspectos  centrais  da  produção  probatória  do  delito  de

lavagem, quais sejam: a origem ilícita dos bens, valores e direitos e o elemento

subjetivo  do  tipo.  O uso  de  indícios  é  de  importância  inquestionável  para

provar ambos os requisitos, especialmente para suprir as carências da prova

direta  em  processos  penais  relativos  a  atividades  delitivas  enquadradas

naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será habitual

que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita

dos bens e do elemento subjetivo.  Justamente por isto,  a prova indiciária

adquire especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo

se afirmado que se trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem

[LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel]. Realmente, é a utilização da prova

indiciária que poderá permitir uma eficaz persecução penal dos delitos

de lavagem, impedindo que a impunidade reine nesta espécie de delitos.

10 Apud   Joaquín  Giménez  García.  La  prueba indiciaria  en  el  delito  de  lavado  de  activos:  perspectiva  del  juez.
Disponível em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
11 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
12 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
13 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
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No Brasil, esta importância ainda não foi visualizada por parcela da doutrina

e da jurisprudência, que continua a possuir enorme resistência em aceitar a

possibilidade de condenação com base em “indícios”. Porém, esta resistência se

deve, em parte, a um equívoco na fixação dos conceitos. A palavra indícios é

polissêmica  e  foi  empregada  pelo  próprio  legislador,  no  CPP,  de  diversas

maneiras diferentes, com sentidos variados em relação ao distinto momento

processual em que é utilizada. Em um desses sentidos, o legislador faz menção

aos “indícios de prova”, referindo-se a um conjunto de provas que permita um

juízo de probabilidade. (…). Porém, veja que a expressão indícios, neste sentido,

deve ser interpretada não como prova indireta, mas sim como um conjunto de

provas que demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada (…). Em outras

palavras, a expressão indícios, nesta acepção, está se referindo a uma cognição

vertical  (quanto  à  profundidade)  não  exauriente,  ou  seja,  uma  cognição

sumária,  não  profunda,  em  sentido  oposto  à  necessária  completude  da

cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória.

Vale destacar que o próprio STF já reconheceu esses sentidos polissêmicos [STF

– RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios de prova” não podem ser

confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada no art. 239 do CPP,

aqui considerada em sua “dimensão probatória”. (…). Assim, ao contrário do

que alguns afirmam,  a prova indiciária pode – e no caso da lavagem,

deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada

para  embasar  um  decreto  condenatório,  pois  permite  uma  cognição

profunda no plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua

cognição  acima  de  qualquer  dúvida  razoável”14 -  sem  destaque  no

original.

O Supremo Tribunal Espanhol,  no mesmo sentido, já externou que em delitos

como tráfico de drogas o usual é contar apenas com provas indiciárias, e que o questionamento de

sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria a impunidade das formas mais graves

de criminalidade (STS15 1637/199916, repetido em outros julgamentos). Chegou a afirmar que “(...)

pretender contar com prova direta da autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma

ingenuidade inadmissível (...)” (STS 866/2005).  Se os indícios são meios aptos para condenação,

14 Andrey Borges de Mendonça, Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de dinheiro:
prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
15 Sentença do Tribunal Supremo.
16 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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como  qualquer  outra  prova,  só  se  pode  compreender  que  o  STE  quis,  com  isso,  afirmar  a

necessidade  de  se  atenuar  a  rigidez  da  valoração  da  prova  para  casos  de  prova  mais  difícil,

conforme sustentado pela Ministra Rosa Weber quando fez a analogia com o estupro. Tudo isso,

evidentemente, respeitado o standard beyond a reasonable doubt. 

O  entendimento  segundo  o  qual  “não  é  exigida  prova  cabal”  do  crime

antecedente da lavagem de dinheiro, também foi externado, exemplificativamente, nas apelações

criminais 2000.71.00.041264-1 e ACR 2000.71.00.037905-4 pelo TRF4.

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios, no sistema do

livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, mesmo quando baseada em

presunções hominis. 

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 1ª Turma do

STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de prova direta em crimes

complexos vai de encontro à efetividade da Justiça,  e que a dedicação do agente a atividades

delitivas podia ser inferida da quantidade dos entorpecentes apreendidos:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.

MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E

VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO

HOMINIS.  POSSIBILIDADE.  INDÍCIOS.  APTIDÃO  PARA  LASTREAR

DECRETO  CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO

MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.  DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.

ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A

AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06,

ANTE  A  DEDICAÇÃO  DO  AGENTE  A  ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  ORDEM

DENEGADA. 1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito

da  causa  de  diminuição  da  pena  nas  frações  de  1/6  a  2/3  e  arrola  os

requisitos  necessários  para  tanto:  primariedade,  bons  antecedentes,  não

dedicação  a  atividades  criminosas  e  não  à  organização  criminosa.  2.

Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é

dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser

utilizado  mercê  de,  como  visto,  haver  elementos  fáticos  conducentes  a
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conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa.  3. O princípio

processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de

presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência

do  ius  puniendi,  máxime  porque  o  Código  de  Processo  Penal  prevê

expressamente  a  prova  indiciária,  definindo-a  no  art.  239  como  “a

circunstância  conhecida  e  provada,  que,  tendo  relação  com  o  fato,

autorize,  por  indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras

circunstâncias”.  Doutrina (LEONE, Giovanni.  Trattato di Diritto Processuale

Penale.  v.  II.  Napoli:  Casa Editrice Dott.  Eugenio Jovene, 1961. p.  161-162).

Precedente  (HC  96062,  Relator(a):  Min.  MARCO AURÉLIO,  Primeira  Turma,

julgado em 06/10/2009,  DJe-213  DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009

EMENT VOL-02382-02 PP-00336).  4.  Deveras,  o julgador pode, mediante

um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal,

utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências

empíricas,  concluir  pela ocorrência de circunstância  relevante para a

qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico

de  drogas  organiza-se  em sistema altamente  complexo,  motivo  pelo

qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade,

além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no

art.  155  do  CPP  e  no  art.  93,  IX,  da  Carta  Magna,  praticamente

impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6.  O

juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a

apreensão  de  grande  quantidade  de  droga  é  fato  que  permite  concluir,

mediante  raciocínio  dedutivo,  pela  dedicação  do  agente  a  atividades

delitivas,  sendo  certo  que,  além  disso,  outras  circunstâncias  motivaram  o

afastamento  da  minorante.  7.  In  casu,  o  Juízo  de  origem  ponderou  a

quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura,

8,35g de crack e 20,18g de maconha),  destacando a forma como estavam

acondicionadas,  o local  em que o paciente foi  preso  em flagrante  (bar  de

fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos

antecedentes  criminais,  circunstâncias concretas obstativas  da aplicação da

referida minorante. 8. Ordem denegada” (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j.

8/5/2012) - sem destaque no original.

No  HC  70.344,  julgado  em  1993,  o  STF  reconheceu  que  os  indícios  “são
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equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso

requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”.

Em conclusão,  há farta  doutrina  e jurisprudência,  brasileira  e estrangeira,  que

ampara  a  dignidade  da  prova  indiciária  e  sua  suficiência  para  um  decreto  condenatório.

Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade em casos de crimes

complexos,  cuja  prova  é  difícil,  os  quais  incluem  os  delitos  de  poder.  Conduz-se,  pois,  à

necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja em conformidade com o moderno

entendimento da prova indiciária.

2. Modernas técnicas de análise de evidências17

As duas mais modernas teorias sobre evidência atualmente são o probabilismo,

na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui se se realizar uma profunda

análise teórica delas, mas apenas expor seus principais pontos, a fim de usar tal abordagem na

análise da prova neste caso.

Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de probabilidades

condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de uma hipótese com base em

evidências apresentadas. Na linguagem probabilística, uma evidência E confirma ou desconfirma

uma  hipótese  H.  Contudo,  a  vertente  probabilística  de  análise  de  prova  apresenta  inúmeras

dificuldades para as quais ainda não foi apresentada resposta convincente, como o problema das

probabilidades  iniciais,  a  complexidade  dos  cálculos,  o  problema  da  classe  de  referência,  o

paradoxo das conjunções, as evidências em cascata etc.

Já  de  acordo  com  o  explanacionismo,  a  evidência  é  vista  como  algo  que  é

explicado pela hipótese que é trazida pela acusação ou pela defesa. O explanacionismo tem por

base a lógica abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders Peirce no início do século XIX. Para se ter

ideia da força que assumiu a abdução, que foi denominada inferência para uma melhor explicação

(“inference to the best explanation”) pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80

17 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra:
DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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em que Umberto Eco, junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso dessa

lógica em inúmeras  passagens de Sherlock Holmes.  Na linguagem explanacionista,  a  hipótese

fática H que é tomada como verdadeira é aquela que melhor explica a evidência E, ou o conjunto

de evidências do caso. Assim, a melhor hipótese para a evidência consistente em pegadas na areia

é  a  hipótese de que alguém passou por ali.  O explanacionismo apresenta  diversas  vantagens,

havendo pesquisas que indicam que jurados e juristas refletem sobre as provas segundo a lógica

explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas de análise

aquilo que todos nós, investigadores, juristas, advogados, promotores e juízes, já fazemos no dia a

dia. A mesma lógica é seguida por médicos em diagnósticos, por mecânicos, ou por nós no dia a

dia.  A  inteligência  artificial  tem  aplicado  ligações  explanatórias  para  realizar  análises

computacionais  de  situações  e  apontar  prováveis  diagnósticos  ou  conclusões.  No  viés

explanacionista, a hipótese que deve ser adotada como verdadeira é aquela que melhor explicar as

provas colhidas. 

Combinando o explanacionismo com o  standard de prova da acusação, que se

identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se chegar à conclusão quanto à

condenação ou absolvição do réu.

3. Standard de prova18

O melhor standard de prova que existe foi desenvolvido no direito anglo-saxão, e

é o “para além da dúvida razoável”. Esse standard decorreu da constatação, pelas cortes inglesas no

século XVII, de que a certeza é impossível, e de que, caso exigida certeza, os jurados absolveriam

mesmo aqueles réus em relação aos quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam

aplicando o “reasonable doubt standard”,  que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública

americana.

Certeza, filosoficamente falando, é um atributo psicológico e significa ausência de

18 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra:
DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito da falta de criatividade do indivíduo

do  que  a  respeito  da  realidade.  Toda  evidência,  por  natureza,  é  plurívoca.  A  partir  de  cada

evidência, teoricamente, podem-se lançar infinitas hipóteses explicatórias,  muito embora muitas

vezes apenas poucas delas poderiam ser consideradas plausíveis.

Assim,  o  que  se  deve  esperar  no  processo  penal  é  que  a  prova  gere  uma

convicção para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para além de uma dúvida

meramente possível. É possível que as cinco testemunhas que afirmam não se conhecer, e não

conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes razões que o suspeito matou a vítima, mas isso

é improvável.

A Suprema Corte americana traçou alguns parâmetros para a dúvida razoável. Ela

é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v. Louisiana, 1990), mas é mais

que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California, 1994).

Aos  poucos,  o  melhor  standard,  para  além  da  dúvida  razoável,  vem  sendo

incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências à expressão “dúvida

razoável”. O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a questão da exigência de prova para a

condenação, discorrendo que o standard de condenação criminal:

(…) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo

acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as

dúvidas que surjam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão

dos  acusados  não  forem  razoáveis,  não  forem  críveis  diante  das  demais

provas,  pode  haver  condenação.  Lembremos  que  a  presunção  de  não

culpabilidade  não  transforma  o  critério  da  'dúvida  razoável'  em  'certeza

absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fls. 53.118-53.119).

4. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes de corrupção – questão dos atos

de ofício

No julgamento da Ação Penal 470 (Caso Mensalão), a Suprema Corte Brasileira

travou amplo debate sobre as premissas teóricas dos crimes de corrupção ativa e passiva, fixando
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entendimento  que  serve  de  parâmetro  para  casos  futuros.  As  conclusões  da  corte  máxima

brasileira foram assim ementadas:

“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:

(...)

2.7. Corrupção: ativa e passiva. Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades

passiva (art. 317, CP) e ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional

visa a combater  condutas  de inegável  ultraje  à  moralidade e à probidade

administrativas, valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do

regime republicano brasileiro (art. 37,  caput  e § 4º, CRFB), sendo a censura

criminal da corrupção manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo

ordenamento pátrio  para com comportamentos  subversivos  da  res  publica

nacional.

2.7.1.  O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da

efetiva prática de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige

referido elemento para fins de caracterização da corrupção, consistindo

a efetiva prática de ato de ofício em mera circunstância acidental na

materialização do   referido ilícito, o móvel daquele que oferece   a peita,

a  finalidade  que  o  anima,  podendo  até  mesmo  contribuir  para  sua

apuração, mas irrelevante para sua configuração.

2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de

influência  indevida  no  exercício  das  funções  públicas,  traduzida  no

direcionamento  do  seu  desempenho,  comprometendo  a  isenção  e

imparcialidade que devem presidir  o regime republicano,  não sendo,

por  isso,  necessário  que o ato de  ofício  pretendido seja,  desde logo,

certo, preciso e determinado.

2.7.3.  O  ato  de  ofício,  cuja  omissão  ou  retardamento  configura

majorante  prevista  no  art.  317,  §  2º,  do  Código  Penal,  é  mero

exaurimento  do  crime  de  corrupção  passiva,  sendo  que  a

materialização deste delito ocorre com a simples solicitação ou o mero

recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente

público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade

de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato de

ofício.” - sem grifos no original
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Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao “ato de ofício”

a que alude o artigo 333 do Código Penal. Em que pese o artigo 317 não faça referência a esta

elementar  típica,  a  discussão  a  ele  se  estendeu  em  virtude  do  fato  de  se  tratar  de  crimes

bilaterais19.

Apesar de a ementa acima transcrita bem sintetizar as premissas fixadas,  vale

transcrever, por sua clareza e completude, trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luiz

Fux, que as elucida:

“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e ativa

(art.  333, CP),  a legislação infraconstitucional  visa a combater condutas de

inegável  ultraje  à  moralidade  e  à  probidade  administrativas,  valores

encartados  na  Lei  Magna  como  pedras  de  toque  do  regime  republicano

brasileiro (art.  37,  caput e §  4º,  CRFB).  A censura criminal  da corrupção é

manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo ordenamento pátrio para

com  comportamentos  subversivos  da  res  publica  nacional.  Tal  repúdio  é

tamanho que justifica a mobilização do arsenal sancionatório do direito penal,

reconhecidamente encarado como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos

praticados  contra  a  Administração  Pública  e  os  interesses  gerais  que  ela

representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram corrupção

passiva as condutas de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. Por seu turno,

tem-se corrupção ativa no ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a

funcionário público,  para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de

ofício” (CP, art. 333). Destaque-se o teor dos dispositivos:

19 Nesse  sentido,  observou  Gustavo  de  Oliveira  Quandt: “Como  já  observado,86 a  lei  brasileira  divide  a
corrupção em ativa e passiva, ainda que cominando as ambas a mesma pena.87 Em todo o resto, porém, o STF
parece tratar as duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em especial, transporta para o
crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no art. 333 do CP de que a vantagem
indevida  guarde  relação  com  algum  ato  de  ofício  do  funcionário  público  corrompido.88 Tal  orientação,  que
aproxima os arts. 317 e 333 do CP ao exigir para os dois - e não apenas para o segundo, tal como sugere o texto
legal -  que a vantagem indevida prometida, solicitada etc.  se relacione a algum ato de ofício do funcionário
público, foi firmada no julgamento da APn 307/DF (caso Collor),89 reiteradamente mencionado no acórdão da
APn 470/MG, e constitui um dos pontos mais obscuros este último.” QUANDT, Gustavo de Oliveira.  Algumas
considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva. A propósito do julgamento do “Mensalão” (APN
470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 106/2014. p. 181/214. Jan – Mar/2014.
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Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,

ainda  que  fora  da  função  ou  antes  de  assumi-la,  mas  em  razão  dela,

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou

o pratica infringindo dever funcional.

§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com

infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Corrupção ativa

Art.  333 -  Oferecer  ou prometer  vantagem indevida a funcionário  público,

para determiná-lo a praticar, omitir

ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo  único  -  A  pena  é  aumentada  de  um  terço,  se,  em  razão  da

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício,  ou o

pratica infringindo dever funcional.

Sobressai  das  citadas normas incriminadoras o  nítido propósito  de o

legislador punir o tráfico da função pública, desestimulando o exercício

abusivo dos poderes e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo

das  normas  é  penalizar  tanto  o  corrupto  (agente  público),  como  o

corruptor (terceiro). Daí falar-se em crime de corrupção passiva para a

primeira hipótese, e crime de corrupção ativa para a segunda.

Ainda que muitas vezes caminhem lado a lado, como aspectos simétricos de

um  mesmo  fenômeno,  os  tipos  penais  de  corrupção  ativa  e  passiva  são

intrinsecamente  distintos  e  estruturalmente  independentes,  de  sorte  que  a

presença de um não implica, desde logo, a caracterização de outro. Isso fica

evidente  pelos  próprios  verbos  que  integram  o  núcleo  de  cada  uma  das

condutas  típicas.  De  um lado,  a  corrupção  passiva  pode  configurar-se  por

qualquer  das  três  ações  do  agente  público:  (i)  a  solicitação  de  vantagem
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indevida  (“solicitar”),  (ii)  o  efetivo  recebimento  de  vantagem  indevida

(“receber”)  ou (iii)  a aceitação de promessa de vantagem indevida (“aceitar

promessa”).  De  outro  lado,  a  corrupção  ativa  decorre  de  uma  dentre  as

seguintes condutas descritas no tipo de injusto: (i) o oferecimento de vantagem

indevida a funcionário público (“oferecer”)  ou (ii)  a promessa de vantagem

indevida a funcionário público (“prometer”).

Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão

da função que exerce,  já  se  configura crime de  corrupção passiva,  a

despeito da eventual resposta que vier a ser dada pelo destinatário da

solicitação. Pode haver ou não anuência do terceiro. Qualquer que seja o

desfecho,  o  ilícito  de  corrupção passiva já  se consumou com a mera

solicitação de  vantagem.  De igual  modo,  se  o  agente  público  recebe

oferta de  vantagem indevida vinculada aos seus  misteres  funcionais,

tem-se caracterizado de imediato o crime de corrupção ativa por parte

do ofertante. O agente público não precisa aceitar a proposta para que o

crime se concretize. Trata-se, portanto, de ilícitos penais independentes

e autônomos.

Essa constatação implica, ainda, outra.

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da

solicitação ou oferta de vantagem indevida,  nenhum ato específico e

ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera

bastantes  em  si,  para  fins  de  censura  criminal,  tanto  a  simples

solicitação de  vantagem indevida quanto  o seu mero  oferecimento a

agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido

propósito  de  traficar  a  coisa  pública,  cujo  desvalor  é  intrínseco,

justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que, para

deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito, solicita-lhe

dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva. O agente público

sequer necessita deixar de aplicar a sanção administrativa para que o crime de

corrupção se consume. Basta que solicite vantagem em razão da função que

exerce.  De igual  sorte,  se o  motorista  infrator  é  quem toma a iniciativa e

oferece dinheiro ao policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente

público não precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só
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após,  o crime de corrupção ativa  se configurar.  Ele  se  materializa desde o

momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo a

praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)

independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal

como  literalmente  articulada,  não  exige  tal  elemento  para  fins  de

caracterização da corrupção. Em verdade, a efetiva prática de ato de

ofício configura circunstância acidental na materialização do referido

ilícito,  podendo  até  mesmo  contribuir  para  sua  apuração,  mas

irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato

de  ofício  representa,  no  tipo  penal  da  corrupção,  apenas  o  móvel

daquele  que  oferece  a  peita,  a  finalidade  que  o  anima.  Em  outros

termos, é a prática possível e eventual de ato de ofício que explica a

solicitação de vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu

oferecimento (por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,

certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma

penal  é  a  pretensão  de  influência  indevida  no  exercício  das  funções

públicas,  traduzida  no  direcionamento  do  seu  desempenho,

comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o regime

republicano.

Não  por  outro  motivo  a  legislação,  ao  construir  linguisticamente  os

aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art.

317 do Código Penal,  e  da preposição “para” no art.  330  do Código

Penal. Trata-se de construções linguísticas com campo semântico bem

delimitado,  ligado  às  noções  de  explicação,  causa  ou  finalidade,  de

modo a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade

estatal,  existe  na  corrupção  em  estado  potencial,  i.e.,  como  razão

bastante para justificar  a vantagem indevida,  mas sendo dispensável

para a consumação do crime.

Voltando ao exemplo já mencionado, pode-se dizer que é a titularidade de

função pública pelo policial que explica a solicitação abusiva por ele realizada

ao motorista infrator. Não fosse o seu poder de aplicar multa (ato de ofício),
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dificilmente  sua  solicitação  seria  recebida  com  alguma  seriedade  pelo

destinatário. Da mesma forma, é a simples possibilidade de deixar de sofrer a

multa (ato de ofício) que explica por que o motorista infrator se dirigiu ao

policial e não a qualquer outro sujeito. Em ambos os casos, o ato de ofício

funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem indevida, mas

jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrupção.

Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime

formal,  assim  compreendidos  aqueles  delitos  que  prescindem de  resultado

naturalístico  para  sua  consumação,  ainda  que  possam, eventualmente,

provocar modificação no mundo exterior, como mero exaurimento da conduta

criminosa. O ato de ofício, no crime de corrupção passiva, é mero exaurimento

do ilícito, cuja materialização exsurge perfeita e acaba com a simples conduta

descrita no tipo de injusto.

Em síntese:  o crime de corrupção passiva configura-se com a simples

solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua

promessa), por agente público, em razão das suas funções, ou seja, pela

simples possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir

na prática de ato de ofício. Já o crime de corrupção ativa caracteriza-se

com o simples oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promessa)

a agente público com o intuito de que este pratique, omita ou retarde

ato de ofício que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do ato

de ofício integra a estrutura do tipo de injusto.

Antes que se passe à análise das particularidades do caso sub examine, mister

enfrentar uma construção muitas vezes brandida da tribuna que, não fosse

analisada com cautela,  poderia confundir o cidadão e embaraçar a correta

compreensão  do  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Trata-se  do  argumento  –

improcedente, já adianto – de que, fosse o ato de ofício dispensável no crime

de corrupção passiva, os Ministros do Supremo Tribunal Federal seriam todos

criminosos  por  receberem  com  alguma  frequência  livros  e  periódicos  de

editoras e autores do meio jurídico. Noutras palavras, a configuração do crime

de corrupção passiva, tal como articulado por alguns advogados, dependeria

da demonstração da ocorrência de um certo e determinado ato de ofício pelo

titular do munus público.

A estrutura do raciocínio é típica dos argumentos ad absurdum, amplamente
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conhecidos  e  estudados  pela  lógica  formal.  Assume-se  como  verdadeira

determinada premissa e dela se extraem consequências absurdas ou ridículas,

o que sugere que a premissa inicial deva estar equivocada.

Ocorre que, in casu, a reductio ad absurdum não tem o condão de infirmar a

conclusão quanto à desnecessidade de efetiva prática de ato de ofício para

configuração do crime de corrupção passiva.

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa que este

seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção passiva. Consoante

consignado linhas atrás, o ato de ofício representa, no tipo penal da corrupção,

o móvel do criminoso, a finalidade que o anima. Daí que, em verdade, o ato

de ofício não precisa se concretizar na realidade sensorial para que o

crime de corrupção ocorra. É necessário, porém, que exista em potência,

como futuro  resultado  prático  pretendido,  em  comum,  pelos  sujeitos

envolvidos (corruptor e corrupto). O corruptor deseja influenciar,  em seu

próprio  favor  ou  em  benefício  de  outrem.  O  corrupto  “vende”  o  ato  em

resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato de ofício “vendido” foi

praticado  pouco  importa.  O  crime  de  corrupção  consuma-se  com  o  mero

tráfico da coisa pública. (…)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux

no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1518/1524

de 8.405) – destaques nossos.

Prossegue o ilustrado ministro mais à frente:

(…)  Nesse  cenário,  quando  a  motivação  da  vantagem  indevida  é  a

potencialidade  de  influir  no  exercício  da  função  pública,  tem-se  o

preenchimento  dos  pressupostos  necessários  à  configuração  do  crime  de

corrupção passiva.  Como já exaustivamente demonstrado, a prática de

algum ato de ofício em razão da vantagem recebida não é necessária

para a caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem seja a

titularidade de função pública. Essa circunstância, per se, é capaz de

vulnerar os mais básicos pilares  do regime republicano, solidamente

assentado  sobre  a  moralidade,  a  probidade  e  a  impessoalidade

administrativa.

De qualquer sorte, ainda que despiciendo seja o ato de ofício, as regras

da  experiência  comum,  que  integram  o  iter  do  raciocínio  jurídico
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discursivo, indicam que o “favor” será cobrado adiante, em forma de

sujeição  aos  interesses  políticos  dos  que  o  concederam.  Por  isso,  é

mesmo dispensável a indicação de um ato de ofício concreto praticado

em contrapartida ao benefício auferido, bastando a potencialidade de

interferência no exercício da função pública. A comprovação da prática,

omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas uma majorante,

prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.

Não obsta essa conclusão o fato de o agente público destinar vantagem ilícita

recebida a gastos de titularidade do partido político.  Com efeito, o animus

rem sibi habendi se configura com o recebimento “para si ou para outrem”,

nos termos do caput do art. 317 do CP. (...)” (trecho do voto proferido pelo

Ministro Luiz Fux no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal –

páginas 1529/1530 de 8.405) – destaques nossos.

Dessa forma, podem-se agrupar as premissas teóricas fixadas pela Suprema Corte

nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

1) a consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde da efetiva

prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O que se exige é um

vínculo  entre  a  oferta/promessa  e  aceitação/recebimento  da  vantagem  indevida  e  a  possível

atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. Portanto, o “ato de ofício”, entendido como

ato funcional, caracteriza-se como móvel que anima as condutas no delito de corrupção.

2) Sob esse prisma, não é necessário que essa motivação da corrupção se refira a

um  ato  de  ofício  certo,  preciso  e  determinado.  Basta  que  o  corruptor  pretenda  influenciar

indevidamente  o  exercício  das  funções  públicas  do  corrupto.  O  cerne  da  corrupção  é,  nesse

sentido, o “tráfico da função pública”.

Nesse sentido,  em seu voto,  o eminente Ministro Dias Toffoli  destacou que o

entendimento da corte acolhe posição doutrinária de alguns dos mais renomados juristas do país,

valendo a citação:

“Note-se  que  a  conduta  descrita,  na  interpretação  agora  dominante

perante o Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de

todos os agentes públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo
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imputado aos parlamentares, na medida em que a solicitação da vantagem,

na espécie, estaria motivada pela função pública por eles exercida, o que basta

para configurar a relação de causalidade entre ela e o fato imputado.

Nessa linha, a doutrina de Bitencourt, esclarecendo que “a corrupção passiva

consiste em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida, para

si ou para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo

fora dela, ou antes de assumi-la, mas, de qualquer, sorte, em razão da mesma.

É necessário que qualquer das condutas, solicitar, receber ou aceitar, implícita

ou  explicita,  seja  motivada  pela  função  pública  que  o  agente  exerce  ou

exercerá”  (Código  Penal  Comentado. 6.  ed.,  São  Paulo:  Saraiva,  2010.  p.

1182).

Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação entre a

prática de  um ato  de  ofício  de  competência  dos  réus  e  o  recebimento  da

eventual  vantagem indevida,  pois,  conforme sustenta  Guilherme de Souza

Nucci,  “a pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o

funcionário  para  que,  um  dia,  dele  necessitando,  solicite,  algo,  mas  nada

pretenda  no  momento  da  entrega  do  mimo”.  Entende,  ainda,  que  essa

circunstância  configura  “corrupção  passiva  do  mesmo  modo,  pois  fere  a

moralidade administrativa (...)” (Código Penal comentado. 10. ed. São Paulo:

RT, 2010. p. 1111).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o

início  determinado,  ou  seja,  não é  necessário  que no  momento em que  o

funcionário solicita ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja

individualizada em todas as suas características. Basta apenas que se possa

deduzir com clareza qual a classe de atos em troca dos quais se solicita ou se

recebe a vantagem indevida, isto é, a natureza do ato objeto da corrupção”

(Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2010. v. 3, p. 443).

Note-se  que  os  elementos  constantes  dos  autos  refletem  o  entendimento

doutrinário agora acolhido pela jurisprudência maior sobre a questão, pois,

embora  não  se  possa  provar  a  existência  da  prática  de  um ato  de  ofício

específico de competência dos réus ou o recebimento da eventual vantagem

indevida, é possível deduzir-se com clareza que a dádiva solicitada visava ao
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apoio financeiro ao partido ao qual os citados parlamentares estavam filiados,

pois,  conforme  bem destacou  o  Ministro  Relator  em seu  voto,  “não  havia

qualquer razão para este auxilio financeiro do Partido dos Trabalhadores ao

Partido  Progressista  senão  o  fato  dos  denunciados  agora  em  julgamento

exercerem mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no

julgamento da AP. 470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)20

Aqui  cabe  uma observação.  Como bem aponta  José  Paulo  Baltazar  Junior,  o

objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e normal funcionamento

da  administração  pública21,  que,  por  prescrição  constitucional,  é  guiado  pelos  princípios  da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, a interpretação da Suprema Corte é absolutamente consentânea com o

objetivo da norma incriminadora,  assegurando que se evite a mercancia da função pública de

qualquer espécie22. 

Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção seria exigível

que  a  vantagem  indevida  visasse  a  um  ato  funcional  específico,  estar-se-ia  conferido  ampla

permissão para que os servidores públicos negociassem suas funções “para o que der e vier” em

favor dos interesses do corruptor, comprometendo sua imparcialidade e probidade administrativas,

20 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa nas
páginas 4475/4480 de 8.405 do referido acórdão.

21 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 118 e
168.

22 Nesse  sentido,  a  observação  de  BECHARA,  destacada  por  ALAMIRO,  em  relação  ao  julgamento  da
Suprema Corte: 
“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o seguinte comentário
a respeito do delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo STF na APn 470/MG: “A expressão
‘em razão  da  função’ contida  na  norma penal  deve  interpretar-se  no  sentido de  que  a  razão  ou o  motivo  da
vantagem indevida seja a condição de funcionário público da pessoa corrompida, isto é, que em razão da especial
condição e poder que o cargo público desempenhado lhe outorga tenha sido oferecida ao funcionário a vantagem
objeto do delito, de tal forma que, se de algum modo tal função não fosse ou viesse a ser desempenhada pelo
sujeito, o particular não lhe entregaria ou prometeria tal vantagem. A interpretação dada pelo STF ao crime de
corrupção passiva não só soa correta sob o ponto de vista da legalidade como acompanha a tendência internacional
atual em matéria de corrupção. Assim, a título ilustrativo, em 2010 o Supremo Tribunal espanhol adotou igual
entendimento no caso Camps, vinculado ao emblemático caso Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial
metodológico  distinto,  que  facilitou  a  compreensão  dos  julgadores:  o  Código  Penal  espanhol  estabelece  uma
gradação da punição da corrupção passiva, dividida em própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida
recebida e o ato de ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que implica punições menos severas quando
houver a prática de ato de ofício sem infringência de dever funcional ou, ainda, quando ocorrer a solicitação ou
recebimento  da  vantagem  indevida  em  razão  da  função,  independentemente  da  prática  de  ato  concreto)”.
BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O ato de ofício como elemento para caracterizar o crime de corrupção.
Valor  Econômico.  São  Paulo,  30.04.2013,  p.  A7.”  apud,  SALVADOR  NETTO,  Alamiro  Velludo.  Reflexões
pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais:
Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013.
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como ocorreu no caso. Isso equivaleria a conferir ao funcionário público uma carta branca para

receber vantagens indevidas em razão do cargo, desde que elas não fossem vinculadas a um ato

determinado.

Nesse  sentido,  ecoando  os  parâmetros  interpretativos  fixados  pela  Suprema

Corte,  o Superior  Tribunal  de Justiça  recentemente destacou que a pretensão de exigência  de

vinculação do crime a um ato específico contraria  a  própria  essência  da mercancia  da função

pública que se pretende combater:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NULIDADE.

MAGISTRADO  SUBSTITUTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  RELATOR

ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA.

EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO

OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO.  NÃO

CONFIGURAÇÃO.

(...)

7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato

de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser

individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma

vez que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de

uma pluralidade de atos de difícil individualização.

(…)

(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Gurgel de Faria – RHC 48400 –

Julgamento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto,  no  caso  em  análise,  de  acordo  com  o  esquema  de  corrupção

denunciado, basta comprovar que ALBERTO YOUSSEF oferecia ou prometia vantagens indevidas

com a finalidade de influenciar, em seu favor, a atuação funcional de LUIZ ARGÔLO, que, por sua

vez,  solicitava,  aceitava  ou  recebia  tais  promessas  em troca  do  desempenho de  suas  funções

públicas.

3) Como decorrência disso, basta que a promessa/oferta e aceitação/recebimento
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de vantagem indevida se dê na perspectiva de um eventual e futuro ato (que pode até não ocorrer

concretamente), comissivo ou omissivo, que se insira no rol dos poderes de fato do funcionário.

Nesse sentido, o então relator, eminente Ministro Joaquim Barbosa, bem pontuou

o significado da expressão “ato de ofício” na fórmula legal:

“Assim,  como  elemento  normativo  do  tipo,  o  “ato  de  ofício”  deve  ser

representado no sentido  comum, como o representam os leigos,  e  não em

sentido técnico-jurídico.

No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares envolvia

todas as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no exercício da função

parlamentar, em especial o voto e a orientação de voto em prol do interesse

dos acusados de corrupção ativa.

Nesse sentido,  o eminente  Ministro Ilmar Galvão,  no histórico  leading case

dessa Corte, produzido na Ação Penal 307, já havia fixado que basta, para os

fins  dos  tipos  penais  dos  artigos  317  e  333  do  Código  Penal  que o  “ato

subornado caiba no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício

do cargo do agente” (RTJ 162, n. 1, p. 46/47).” (trecho do voto do Min. Relator

Joaquim Barbosa na AP 470/MG – página 3680 de 8405)

Na mesma linha, o já citado Gustavo de Oliveira Quandt sinaliza a necessidade de

que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que estejam ao alcance do servidor

corrompido, integrem eles ou não suas atribuições funcionais regulamentares:

“(...) A maior parte das definições propostas associa o ato de ofício à esfera de

atribuições do funcionário: assim, para o Min. Celso de Mello, o ato de ofício

"deve  obrigatoriamente  incluir-se  no  complexo  de  suas  [do  funcionário]

atribuições  funcionais"113 ou  estar  "inscrito  em  sua  esfera  de  atribuições

funcionais".114-115

Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que, para cada

cargo, emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem

delimitado,  e  de  deixar  impunes  as  aceitações  e  promessas  de  vantagens

voltadas  à  prática  de  atos  materiais  ao  alcance  do  sujeito,  mas  que  não

compõem exatamente suas atribuições.  Pense-se no serventuário da justiça

lotado  no  cartório  da  vara  que  aceita  propina  para  alterar  a  ordem  de
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armazenamento dos autos dos processos conclusos para sentença no gabinete

do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que os processos

serão  julgados.116 Uma  vez  que  essa  ordenação  não  é  atribuição  do

funcionário corrupto, esse fato haveria de permanecer impune.”23

Interessante e pertinente, nesse sentido, a sugestão do professor da USP, Alamiro

Velludo Salvador  Netto,  de  que,  quanto  maior  a  margem de  atuação  e  discricionariedade  do

funcionário  corrompido,  menor  a  necessidade  de  se  individualizar  o  ato  negociado  entre  os

agentes, dada a ampla gama de poderes de fato que funcionários de alto escalão dispõem:

“Sobre  este  ponto,  talvez  uma  ideia  possa  ser  lançada.  A  dependência

existente  entre  o  delito  de  corrupção  e  a  prática  de  ato  de  ofício

correlata é diretamente proporcional ao grau de discricionariedade que

detém  o  cargo  ocupado  pelo  servidor  público. Isto  é,  nos  casos  de

funcionários com estreitas margens de atuação, como, por exemplo, a prática

de  restritos  atos  administrativos  vinculados,  parece  ser  mais  crucial  a

preocupação,  até  em  nome  da  segurança  jurídica,  com  a  relação  (o

sinalagma) entre vantagem indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos

nitidamente políticos aflora com maior clareza esta ilícita mercancia com a

função, em si mesma considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a

benesse e o exercício de algum ato.”24

Exemplificativamente, se a oferta de vantagem indevida é feita a agente público

em  situação  de  emissão  de  multa  em  decorrência  de  tráfego  em  excesso  de  velocidade,  a

necessidade de indicar o ato de ofício almejado é maior tendo em vista os limites restritos de

atuação do servidor no caso. Já na hipótese dos autos, em que se prometiam/ofereciam vantagens

indevidas a um dos principais diretores da Petrobras, servidor dotado de ampla gama de poderes e

influência na Companhia, para que praticasse todo ato eventualmente interessante ao cartel de

empresas, assim como a parlamentar federal da base do governo, dotado de amplos poderes e

influência  na  Administração Pública,  tal  exigência  é  amainada,  eis  que muito  diversos  os  atos

funcionais que daí poderiam ocorrer ou efetivamente ocorreram.

4) Considerando que, para a caracterização do crime, basta a mercancia de atos

23 QUANDT, ibidem.
24 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção

no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013. - grifos nossos.
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que se insiram no rol de poderes de fato do funcionário, não há necessidade de que o ato ou

omissão  pretendido  seja  ilícito,  conforme  bem  explanou  o  então  ministro  Cesar  Peluso  no

julgamento do analisado precedente judicial (páginas 2166/2168 de 8.405).

O já citado professor Alamiro bem pontua que a licitude do ato negociado em

nada influi para a caracterização do crime de corrupção em sua modalidade “básica”, destacando,

contudo, que na hipótese de o funcionário praticar ato ilícito em virtude da vantagem indevida que

lhe foi prometida/oferecida, incidem as causas especiais de aumento de pena do art. 317, § 1 .º e

art. 333, parágrafo único, do Código Penal25: 

“Mais ainda, pode-se pensar a corrupção que envolva decisões administrativas

cuja discricionariedade conferida ao funcionário permite que qualquer decisão

tomada, com consequências nitidamente diversas, não se encaixe nesse rótulo

da ilicitude. Mencionando-se a APn 470/MG, originária do STF, a denominada

compra de votos de parlamentares é situação demonstrativa da prática de

corrupção na qual inexiste uma ilicitude no ato, em si, praticado. É evidente

que um congressista pode votar livremente contra ou a favor de um projeto de

lei.  Ambas as opções são lícitas e,  até,  louváveis por razões ideológicas ou

político-partidárias. A corrupção aqui, portanto, não recai na ilicitude do

ato praticada, mas a peita contamina o processo de tomada de decisão,

na qual a convicção do homem público em favor do interesse público é

substituída pela decisão oportunista do homem público em favor de seu

interesse particular.

A doutrina brasileira costuma destacar essa indiferença, para a ocorrência do

delito de corrupção, do caráter lícito ou ilícito do ato praticado. Prado, após

diferenciar a corrupção própria e a imprópria, já que na primeira o ato é lícito

e,  na  segunda,  ilícito,  atesta  que  “(…)  tal  distinção  não  é  relevante,

contudo, para a configuração delitiva, já que em ambas as hipóteses o

agente  enodoa a  Administração,  desprestigiando-a  com o  tráfico  da

função”.”26

5) Na mesma linha, o ato funcional negociado pelos agentes criminosos pode ser

25 Consoante destacaremos mais à frente, a ilicitude do ato interessa tão somente à causa de aumento de
pena relacionada à prática de atos comissivos pelo funcionário.

26 SALVADOR NETTO, ibidem.
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tanto comissivo quanto omissivo.

Isso decorre expressamente tanto do  caput do artigo 333 quanto do § 1º do

artigo 317, que se referem respectivamente a “omitir ato de ofício” e “deixar de praticar ato de

ofício”. Trata-se de aspecto absolutamente pacífico na doutrina e jurisprudência, cuja importância

foi  muito  bem  destacada  pelo  então  ministro  Ayres  Brito  no  paradigmático  precedente  aqui

analisado:

“(…) O ato de ofício é o ato do ofício, da função. E esse ato pode ocorrer também, na

perspectiva da infração,  por omissão.  Ou seja,  pratica-se o delito tanto por  ação

quanto  por  omissão.  E  a  doutrina  é  unânime  nesse  sentido,  aqui  no  Supremo

Tribunal Federal, embora não fazendo esse aclaramento de que ato de ofício é ato do

próprio ofício”. (Trecho da manifestação do Ministro Ayres Brito a pg. 2913 de 8405

do Acórdão proferido na AP. 470/MG).

“II  – nos crimes de corrupção, o ato de ofício não pode deixar de fazer parte da

respectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à expressão legal “ato de ofício”

deve corresponder o sentido coloquial de “ato do ofício” a cargo do agente público

corrompido. E ato de ofício, parlamentarmente falando, é ato de legislar, fiscalizar,

julgar (nos caos excepcionais de que trata a Constituição Federal). O que se dá por

opiniões, palavras e votos. Como ainda se dá por uma radical ou sistemática atitude

de não legislar, não fiscalizar e não julgar contra os interesses do corruptor. Lógico!

No  caso,  o  relator  do  processo  bem  correlacionou  a  proximidade  das  datas  do

recebimento de algumas propinas com as datas de votação de importantes matérias

de interesse do Poder Executivo Federal, como, por exemplo, os projetos de lei  de

falência,  de reforma tributária e de reforma da previdência social pública.  Sem a

menor necessidade de indicar, atomizadamente, cada ato de omissão funcional, pois

o  citado  conjunto  da  obra  já  evidenciara  esse  radical  compromisso  absenteísta;

(trecho do voto do Ministro Ayres Brito – página 4.505 de 8.405).

6) Por fim, conforme já se assinalou anteriormente, a efetiva prática ou omissão

de atos de ofício tanto é desnecessária à configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva que,

acaso verificada, constitui qualificadora do crime do artigo 317, na forma de seu § 1º27, como bem

27 Vale ressaltar que, consoante expressa disposição legal,  a omissão ou retardamento do ato, lícito ou
ilícito, caracteriza a causa de aumento de pena, enquanto no que se refere à prática de atos funcionais
comissivos, tão somente a prática de atos ilícitos se amolda à hipótese legal de aumento de pena.
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anotou o voto condutor do multimencionado julgamento:

“A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que o

agente público que recebe a vantagem indevida  tenha o poder de praticar  atos de

ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. Se provada a

prática do ato, tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, aumentando-se

a pena.” (Inteiro Teor do Acórdão da AP 470/MG – página 1099 de 8.405)

Da  mesma  forma,  se  em  razão  da  vantagem  ou  promessa  o  funcionário

efetivamente omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, caracterizada a causa

especial de aumento de pena do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal.

De todo o exposto, conclui-se, por evidente, que para a caracterização dos crimes

de corrupção ativa e passiva não há necessidade de se provar os atos de ofício eventualmente

praticados ou omitidos em virtude de cada uma das vantagens indevidas negociadas, bastando

que  se  demonstre,  além  de  dúvida  razoável,  que  as  respectivas  promessas/ofertas  e

solicitações/aceitações/recebimentos  foram  motivadas  pela  possibilidade  de  o  agente  público

praticar atos funcionais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, de interesse dos agentes.

5. A demonstração de crimes antecedentes aos de lavagem de dinheiro

Pertinente,  no ponto,  a observação de Patrícia Maria Núñez Weber e Luciana

Furtado  de  Moraes28,  ao  discorrerem  sobre  os  requisitos  da  prova  do  crime  antecedente

necessários  para  a  formação  do  juízo  da  prática  do  crime  de  lavagem,  destacando  a

admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

“(...).

Em  percuciente  artigo  sobre  a  autonomia  do  crime  de  lavagem  e  prova

indiciária, Moro oferece uma precisa resposta à questão. Como bem pondera o

autor, o dispositivo do § 1º do art. 2º da Lei 9.613/98 encerra, em verdade,

apenas uma armadilha interpretativa. E explica:

28 In: Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal, Carla Veríssimo de Carli (org.),  Verbo Jurídico,
2013, p. 371/373.
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"Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova

indireta.  Vale,  no  Direito  brasileiro,  o  princípio  do  livre  convencimento

fundamentado do juiz,  conforme o art.  157 do CPP, o que afasta qualquer

sistema  prévio  de  tarifação  do  valor  probatório  das  provas.  O  conjunto

probatório, quer formado por provas diretas ou indiretas, ou exclusivamente

por uma delas  deve  ser  robusto  o suficiente para alcançar o 'standard'  de

prova  própria  do  processo  penal,  de  que  a  responsabilidade  criminal  do

acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, 'acima de qualquer

dúvida razoável'. 

Nestas condições,  é  certo que o termo 'indícios'  foi  empregado no referido

dispositivo legal não no sentido técnico, ou seja,  como equivalente a prova

indireta (art. 239 do CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que

não precisa ser categórica ou plena,  à semelhança do emprego do mesmo

termo em dispositivos como o art. 12 e o art. 212 do CPP.

Portanto, para o recebimento da denúncia,  basta 'prova indiciária',  ou seja,

ainda não categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio

crime de lavagem, como é a regra seral para o recebimento da denúncia em

qualquer  processo  criminal.  Já  para  a  condenação,  será  necessária  prova

categórica do crime de lavagem, o que inclui  prova convincente de que o

objeto  desse delito  é produto de crime antecedente.  Tal  prova categórica

pode, porém, ser constituída apenas de prova indireta." (grifo nosso)

Ou seja, diferentemente do momento do recebimento da denúncia, para fins

de condenação,  serão necessários elementos probatórios mais precisos,

mesmo que circunstanciais ou indiciários,  desde que convincentes,  de

que o objeto da lavagem tenha origem em infração penal antecedente."

O importante, tal como leciona Callegari, é que haja um fato minimamente

circunstanciado,  e  que  o  juiz  responsável  pelo  julgamento  do  crime  de

lavagem saiba com precisão qual é o fato criminoso que originou os bens.

Na  jurisprudência  brasileira,  como  bem pondera  Moro,  não  se  encontram

ainda significativas decisões sobre esta questão. Ao analisar a matéria, o autor

cita que nos Estados Unidos a jurisprudência vem admitindo que a prova de

que os bens, direitos e valores na lavagem provêm de um delito antecedente

seja satisfeita por elementos circunstanciais. Neste sentido, já se decidiu que a

prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um traficante,
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cujos  negócios  legítimos  eram  financiados  por  proventos  do  tráfico,  era

suficiente  para  concluir-se  que  as  transações  do  acusado  com  seu  cliente

envolviam bens  contaminados.  Em outro  caso,  entendeu-se  que,  quando  o

acusado  por  crime  de  lavagem  de  dinheiro  faz  declarações  de  que  o

adquirente  de  um avião é  traficante  e quando o  avião é modificado para

acomodar entorpecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a

aquisição era proveniente do tráfico de entorpecentes. Essa, segundo o autor,

parece ser a melhor solução interpretativa.

Noutro giro, não é demais ressaltar que é absolutamente dispensável que

haja sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa

fundamentar o decreto condenatório de lavagem.  Com efeito, o próprio

artigo  2º,  inciso  II,  é  claro  neste  sentido  quando  dispõe  que  o  processo  e

julgamento sobre o crime de lavagem independe do processo e julgamento

sobre a infração penal  antecedente.  Não obstante,  há que se registrar que

algumas sentenças acerca do crime antecedente poderão ter reflexos na prova

do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocorre na hipótese de sentença

que negue a ocorrência do delito, ou que reconheça a existência de quaisquer

causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude da conduta. Não há como

negar, portanto, que sentenças como tais, uma vez que afastam a ocorrência

do crime antecedente,  poderão redundar na descaracterização do crime de

lavagem.

Enfim, dada a complexidade do crime de lavagem de dinheiro e sua frequente

transnacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E

foi com base nesta premissa e com o escopo de se dar maior efetividade à

persecução  dos  delitos  de  lavagem  que  o  legislador  brasileiro  previu  a

autonomia  material  e  processual,  assim  como  consagrou  a  relação  de

acessoriedade  limitada entre  o  delito  e  seu  antecedente.  Logo,  devem ser

admitidas provas indiretas e circunstanciais sobre o crime antecedente

com  vistas  a  fundamentar  um  decreto  condenatório  da  prática  de

lavagem de ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo

princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Um alicerce deve ser claro:  há que se demonstrar claramente a origem

ilícita dos bens ocultados ou dissimulados, objeto da lavagem de ativos.

Os demais contornos da infração precedente são menos relevantes na
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apreciação judicial vinculada à análise da perfectibilização ou não do

crime de branqueamento”. - destaques adicionados

Nessa mesma linha, demonstrando que, do princípio da autonomia da lavagem,

decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o ônus probatório em relação

ao  delito  antecedente,  observem-se  os  argumentos  lançados  na  sentença  dos  autos  nº

2005.70.00.03400800, j. 17/7/2009:

“(...).  96.  É  ainda  oportuno  destacar  que  o  art.  2  °,  II,  da  Lei 9.613/1998

estabelece o principio da autonomia do processo e julgamento do crime de

lavagem:

"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

(...)

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos

no artigo anterior, ainda que praticados em outro pais;

97. Na mesma linha, o § 1.° dispõe que "a denúncia será instruída com indícios

suficientes  da  existência  do  crime  antecedente,  sendo  puníveis  os  fatos

previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele

crime".  Como qualquer crime pode ser provado através de prova direta ou

indireta,  inclusive  exclusivamente  através  de  prova  indireta,  é  certo  que

"indícios" foi empregado no referido dispositivo legal não no sentido técnico,

como prova indireta (artigo 239 do CPP), mas sim no sentido de uma carga

probatória que não precisa ser categórica ou plena, à semelhança do emprego

da mesma expressão em dispositivos como o artigo 126 e artigo 312 do CPP

98.  A  autonomia  do  crime  de  lavagem significa  que  pode  haver  inclusive

condenação  por  crime  de  lavagem  independentemente  de  condenação  ou

mesmo da existência de processo pelo crime antecedente.

99. De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem

por  objeto  o  crime  antecedente,  não  se  faz  necessário  provar  a

materialidade deste, com todos os seus elementos e circunstâncias, no

processo por crime de lavagem. Certamente, faz-se necessário  provar

que o objeto da lavagem é produto ou provento de crime antecedente, o

que  exige  produção  probatória  convincente  relativamente  ao  crime

antecedente, mas não ao ponto de transformar o crime antecedente no
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objeto do processo por crime de lavagem, com toda a carga probatória

decorrente.

(…)”. - grifos adicionados

O mesmo magistrado já teve a oportunidade de reiterar, de maneira ainda mais

completa,  os  fundamentos desse entendimento ao julgar  outros processos relacionados a  esta

Operação  Lava  Jato.  Nesse  sentido,  por  exemplo,  na  sentença  proferida  nos  autos  5025687-

03.2014.404.7000  (evento  447),  além  de  fazer  uma  análise  de  direito  comparado,  o  juízo

demonstrou que a jurisprudência pátria, em que pese escassa, corrobora esse entendimento:

“(...) 225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é

suficientemente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível

encontrar alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a prova

indiciária do crime antecedente seria suficiente. Por exemplo, no julgamento

da ACR 2000.71.00.041264-1 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado -

por maioria - j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da ACR 2000.71.00.037905-

4 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - un. - j. 05/04/2006, dede

03/05/2006, o TRF da 4.ª Região, em casos envolvendo lavagem de dinheiro

tendo  por  antecedentes  crimes  de  contrabando,  descaminho  e  contra  o

sistema financeiro,  decidiu-se expressamente que 'não é exigida prova

cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios da prática das

figuras  mencionadas  nos  incisos  I  a  VII  para  que  se  complete  a

tipicidade'. Também  merece  referência  o  precedente  na  ACR

2006.7000026752-5/PR e 2006.7000020042-0, 8.ª Turma do  TRF4, Rel. Des.

Federal  Paulo  Afonso Brum,  un.,  j.  19/11/2008,  no qual  foi  reconhecido  o

papel relevante da prova indiciária no crime de lavagem de dinheiro.

226.  Também  merece  referência  o  seguinte  precedente  da  5.ª  Turma  do

Superior  Tribunal  de  Justiça  quanto  à  configuração  do  crime  de  lavagem,

quando  do  julgamento  de  recurso  especial  interposto  contra  acórdão

condenatório  por  crime  de  lavagem  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª

Região:

'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária

a prova cabal do crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios

suficientes da existência do crime antecedente', conforme o teor do §1.º
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do art.  2.º  da Lei  n.º  9.613/98.  (Precedentes  do STF e desta Corte)'  (RESP

1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 27/04/2010)” -

grifos adicionados

Diante disso, há que se ter em mente que o  standard de prova a respeito dos

delitos  antecedentes  é  menos  rigoroso  do  que  aquele  que  se  deve  formar  para  o  juízo

condenatório acerca do de lavagem de dinheiro. 

No caso dos  autos,  imputou-se aos  réus  a  prática  de  delitos  de lavagem de

dinheiro oriundo dos antecedentes crimes de cartel,  fraude a licitações,  organização criminosa,

crimes contra o sistema financeiro nacional e corrupção. Na condição de crimes antecedentes à

lavagem,  contentam-se  com  a  demonstração  de  “indícios  suficientes”  de  sua  existência,

dispensando prova cabal  ou categórica –  embora,  na espécie,  seja  possível  afirmar também a

existência  desse  grau  superior  de  standard  probatório  também  em  relação  aos  crimes

antecedentes, como se verá adiante.

6. Do crime de lavagem em relação ao crime de corrupção passiva

Em outras  ações  penais  da  Operação Lava  Jato,  foi  recorrente  a  alegação de

atipicidade das condutas de lavagem denunciadas, por supostamente constituírem consumação do

crime de corrupção passiva na modalidade “receber” ou mero exaurimento do delito de corrupção

ativa, pois não possuiriam o condão de dar aparência de licitude aos valores envolvidos e se dariam

com a única finalidade de viabilizar o pagamento da propina.

Essa alegação já foi bem enfrentada por esse juízo na r. sentença proferida nos

autos conexos 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1388), conforme segue (grifos nossos):

312.  Poder-se-ia,  como  faz  a  Defesa  de  Waldomiro  de  Oliveira,  alegar

confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que

não haveria lavagem antes da entrega dos valores aos destinatários finais.

313.  Assim,  os  expedientes  fraudulentos  ainda comporiam o tipo  penal  da

corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

314.  O  que  se  tem  presente,  porém,  no  presente  caso  é  que  a  propina
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destinada à corrupção dos agentes públicos e políticos foi paga com dinheiro

sujo, procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crime

de peculato e o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, já que caracterizado o

superfaturamento  e  sobrepreço  das  obras  contratadas  pela  Petrobras  ao

Consórcio Nacional Camargo Correa no âmbito da RNEST.

315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem,

porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há

nenhum óbice para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.

316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal

Federal  na  Ação  Penal  470.  Nela,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por

unanimidade,  condenou  Henrique  Pizzolato  por  crimes  de  peculato,

corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a propina paga

ao  criminoso  seria  proveniente  de  crimes  antecedentes  de  peculato

viabilizando  a  condenação  por  lavagem.  Portanto,  condenado  por

corrupção, peculato e lavagem. O mesmo não ocorreu com João Paulo

Cunha,  condenado por  corrupção,  mas  não por  lavagem,  já  que não

havia  prova  suficiente  de  que  a  propina  a  ele  paga  tinha  também

origem em crimes antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a

ele imputado ocorreu posteriormente à entrega da vantagem indevida.

317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se

os  dois  delitos,  a  corrupção  e  a  lavagem,  esta  tendo  por  antecedentes  os

crimes que geraram o valor utilizado para pagamento da vantagem indevida.

É o que ocorre no presente caso, com a ressalva que a corrupção é objeto de

outras ações penais.

No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica com ainda

mais razão, pois há, como crimes antecedentes, os delitos de cartel, fraude a licitações, organização

criminosa,  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional  e  outras  corrupções  anteriores

perpetradas em relação a outros funcionários públicos, todos estes crimes que abasteceram o

caixa de ALBERTO YOUSSEF.

Ainda  que  não  fosse  assim,  isto  é,  ainda  que  não  houvesse  outros  crimes

antecedentes  absolutamente  independentes,  os  réus  deveriam  ser  condenados  por  lavagem

independentemente da corrupção. 
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Um primeiro aspecto que salta aos olhos é a evidente falácia da afirmação de que

as condutas de lavagem denunciadas constituem mera forma de recebimento da propina, sem ter

o objetivo de dar aparência de licitude aos respectivos valores.

Ora, é cediço e evidente que o recebimento de valores em contas de terceiros

tem o  objetivo  de  dissimular  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos  valores

ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, cita-se:

“PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DEPÓSITO DOS

VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE TERCEIROS. QUADRILHA.

INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases, de

acordo com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de

Dinheiro,  a  saber:  colocação  (separação  física  do  dinheiro  dos  autores  do

crime; é antecedida pela captação e concentração do dinheiro), dissimulação

(nessa  fase,  multiplicam-se  as  transações  anteriores,  através  de  muitas

empresas e contas, de modo que se perca a trilha do dinheiro [paper trail],

constituindo-se na lavagem propriamente dita, que tem por objetivo fazer com

que não se possa identificar a origem dos valores ou bens) e integração (o

dinheiro é empregado em negócios lícitos  ou compra de bens,  dificultando

ainda  mais  a  investigação,  já  que  o  criminoso  assume ares  de  respeitável

investidor, atuando conforme as regras do sistema). Todavia, o tipo penal do

art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  não  requer  a  comprovação  de  que  os  valores

retornem ao seu proprietário, ou seja, não exige a comprovação de todas as

fases  (acumulação,  dissimulação  e  integração).  O depósito  em contas de

terceiros,  "para  ocultar  dinheiro  proveniente  de  crime"  (TRF1,  AC

20024100004376-3, Carlos Olavo, 4ª T., u., 4.8.04), tem sido reconhecido

como suficiente para caracterizar a lavagem. Não se exigem sofisticação

ou rebuscamento na ocultação ou dissimulação. Como afirmado pelo STF, o

tipo  não  reclama "o  vulto  e  a  complexidade  dos  exemplos  de  requintada

'engenharia financeira' transnacional, com os quais se ocupa a literatura" (STF,

RHC  80.816,  Pertence,  1ª  T.,  u.,  18.6.01).  Portanto,  a  utilização  de

interpostas pessoas ("laranjas") poderá constituir ocultação da origem,

movimentação, disposição e propriedade, conforme o caso concreto.  A
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captação  de  dinheiro  mediante  fraude  em  contratos  de  financiamento  e

empréstimos pessoais e posterior depósito em contas de interpostas pessoas,

constituem indícios de que havia vínculo de cooperação entre os denunciados

com a finalidade de cometer crimes, nos moldes do art. 288 do CP. 

(TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator:  Des.  José Paulo Baltazar

Júnior  –  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  –  autos:  5008054-

29.2012.404.7200 – Decisão: 08/04/14 – DE: 09/04/14).

Nesse  ponto,  vale  destacar  que  o  crime  de  lavagem  é  delito  autônomo em

relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II, da Lei 9.613/98. Tem

tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo bens jurídicos autônomos, consoante

decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 470 pelo STF:

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o grande

pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas, passando

pelo terrorismo, até a corrupção que desfalca o Erário e deixa órfãos um sem-

número de cidadãos que necessitam dos serviços públicos, é também um mal

por si, pois o seu combate previne o envenenamento de todo o sistema

econômico-financeiro,  concluindo-se  que  a  repressão  à  lavagem  de

dinheiro  visa  a  prevenir  a  contaminação  da  economia  por  recursos

ilícitos, a concorrência desleal, o zelo pela credibilidade e pela confiança

nas instituições  (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do dinheiro

em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa

do acórdão da AP 470/MG).

2.5.1.  A  dissimulação  ou  ocultação  da  natureza,  origem,  localização,

disposição,  movimentação  ou  propriedade  dos  proveitos  criminosos  desafia

censura penal autônoma, para além daquela incidente sobre o delito

antecedente, tal como ocorre, ad exemplum, com a ocultação do cadáver (art.

211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, situação em que não se

opera a consunção de um crime pelo outro.” (grifos nossos)

No  mesmo  sentido,  a  própria  Corte  Suprema  já  havia  decidido  quanto  ao

recebimento da denúncia na AP 470:

“(…)  CAPÍTULO VI  DA DENÚNCIA.  LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E
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DISSIMULAÇÃO  DA  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO,  LOCALIZAÇÃO  E

PROPRIEDADE  DE  VALORES.  RECEBIMENTO  DE  MILHARES  DE  REAIS  EM

ESPÉCIE.  UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA.

MERO  EXAURIMENTO  DO  CRIME  ANTERIOR.  IMPROCEDÊNCIA.  CRIMES

AUTÔNOMOS.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.

DENÚNCIA RECEBIDA. 1. São improcedentes as alegações de que a origem

e  a  destinação  dos  montantes  recebidos  pelos  acusados  não  foram

dissimuladas  e  de  que  tais  recebimentos  configurariam  mero

exaurimento  do  crime  de  corrupção  passiva.  Os  acusados  receberam

elevadas quantias em espécie, em alguns casos milhões de reais, sem qualquer

registro  formal  em contabilidade  ou  transação  bancária.  Em muitos  casos,

utilizaram-se de pessoas não conhecidas do grande público e de empresas de

propriedade  de  alguns  dos  denunciados,  aparentemente  voltadas  para  a

prática do crime de lavagem de dinheiro,  as  quais  foram encarregadas  de

receber os valores destinados à compra do apoio político. Com isto, logrou-se

ocultar a movimentação, localização e propriedade das vultosas quantias em

espécie,  bem como dissimular a origem de tais  recursos,  tendo em vista os

diversos intermediários que se colocavam entre os supostos corruptores e os

destinatários finais dos valores.  3. A tipificação do crime de lavagem de

dinheiro, autônomo em relação ao crime precedente, é incompatível, no

caso  em  análise,  com  o  entendimento  de  que  teria  havido  mero

exaurimento do crime anterior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno -

relator: Min. Joaquim Barbosa - Inq 2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Não se desconhece que após exarar o acórdão acima citado, em julgamento de

embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos denunciados pelo crime de

lavagem sob o argumento de que, havendo prova do recebimento, ainda que clandestino, integra

ele o delito de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do colegiado

naquele  momento,  o  Ministério  Público  Federal  entende  que  tecnicamente  deve  prevalecer  o

entendimento minoritário, circundado na oportunidade pelos ilustres ministros Luiz Fux, Carmém

Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello:

“Os ministros vencidos,  Luiz Fux,  Cármen Lúcia,  Gilmar Mendes e Celso de
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Mello,  que  rejeitavam  os  embargos,  aduziram  o  seguinte:

a)  a  utilização  de  interposta  pessoa  para  o  saque  de  valores  em agência

bancária configuraria o delito de lavagem de dinheiro, pois seria o meio pelo

qual  a  identidade  do  verdadeiro  destinatário  desses  bens  ficaria  em sigilo;

b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem jurídico

atingido  pelo  crime  antecedente,  mas  também  a  higidez  do  sistema

econômico-financeiro  e  a  credibilidade  das  instituições;

c)  a  conduta  caracterizada  pelo  recebimento  de  vantagem  de  forma

dissimulada, máxime quando a prática ocorre por meio do sistema bancário,

seria suscetível de censura penal autônoma. (AP 470, Plenário, Info 738)” 

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios evidentemente

autônomos: 1) uma coisa é o funcionário público aceitar e receber vantagens indevidas em virtude

de sua atividade funcional, e 2) outra é tomar atitudes para que o recebimento se dê de forma

dissimulada. Para usar o exemplo mencionado pelo próprio STF, uma coisa é praticar homicídio, e

outra é promover a ocultação do cadáver.

Caso  o  funcionário  corrompido  não  tivesse  o  interesse  de  promover  a

dissimulação dos valores, nada impediria que LUIZ ARGÔLO recebesse a propina diretamente em

sua conta,  por  depósito  dos próprios  corruptores.  Todavia,  assim não agiu,  tendo utilizado os

serviços de conhecido operador do mercado financeiro negro, YOUSSEF, justamente para promover

o recebimento dos valores de forma dissimulada.

Não  bastasse  isso,  há  de  se  destacar  que,  no momento das  operações  de

lavagem,  a  corrupção  passiva  tal  qual  denunciada  e  demonstrada  nos  autos  já  estava

devidamente consumada pela solicitação/aceitação da vantagem ilícita.

Portanto,  tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denunciadas

não se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material.

7. Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão do dolo eventual

É  bastante  comum  em  crimes  praticados  no  seio  de  organização  criminosa
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estratificada,  como  no  caso  dos  autos,  que  a  atividade  de  lavagem  dos  valores  ilícitos  seja

terceirizada,  de forma que  “contratantes”  do mecanismo de  branqueamento afirmem que  não

tinham ciência da forma como recebido o dinheiro enquanto os “contratados” alegam desconhecer

a origem ilícita dos valores.29

No caso dos autos, todos os autores tinham plena ciência da origem ilícita dos

recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por intermédio de operações que

visavam dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores, de forma que

presente o dolo direito.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual os agentes

voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos,  deixando de realizar

qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo de detectar sinais de aparência

ilícita  dos  recursos.  Mais  ainda,  na  lavagem  terceirizada,  os  operadores  recusam  informações

quanto à procedência do numerário para evitar o risco de serem responsabilizados pelos delitos.

Nesse  aspecto,  ganha  relevo  a  consideração  tanto  da  teoria  da  cegueira

deliberada quanto do dolo eventual, destacados em outro excerto do já referido voto da ministra

Rosa Weber na AP 470:

“(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à

procedência  criminosa  dos  valores  recebidos  e  à  possibilidade  do  dolo

eventual.

O  dolo  eventual  na  lavagem  significa,  apenas,  que  o  agente  da

lavagem, embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores

ou  direitos  envolvidos  quando  pratica  os  atos  de  ocultação  e

dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade dessa procedência

criminosa.

29 A profissionalização da lavagem de ativos, ao lado da internacionalização e complexidade, são as três principais
características da lavagem moderna (BLANCO CORDERO, Isidoro. Criminalidad organizada y mercados ilegales,
p. 222). Segundo o GAFI, “a especialização na lavagem de dinheiro emerge do fato de que as operações de
lavagem podem ser algo técnicas e assim requerer conhecimento especializado ou perícia que podem não
estar disponíveis nas fileiras de uma organização criminosa tradicional” (FATF. Report on money laundering
typologies 2001-2002 (FATF-XIII), p. 19.).
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Não  se  confundem o  autor  do  crime  antecedente  e  o  autor  do  crime  de

lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem.

O profissional  da lavagem, contratado para realizá-la,  pelo autor do

crime antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à

procedência criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se

a aprofundar o conhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime

antecedente quer apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar

os  seus  segredos,  inclusive  a  procedência  criminosa  específica  dos  bens

envolvidos, ao lavador profissional.

A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.

Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem

com  dolo  eventual  significa  na  prática  excluir  a  possibilidade  de

punição das formas mais graves de lavagem, em especial a terceirização

profissional da lavagem.

(…).

A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18,  I,  do

Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada

tipo penal específico.

O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo

ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-

saxão (willful blindness doctrine).

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro,

as  Cortes  norte-americanas  têm exigido,  em regra,  (i)  a  ciência do agente

quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos

provenham  de  crime,  (ii)  o  atuar  de  forma  indiferente  do  agente  a  esse

conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante

a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa.

Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte

de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da

Corte de Apelação Federal  do Terceiro Circuito,  US vs.  Cunan, de 1998,  da

Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito.

Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol,

corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia
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22/2005,  em  caso  de  lavagem  de  dinheiro,  equiparando  a  cegueira

deliberada ao dolo eventual, também presente no Direito brasileiro. (...)”

- destaques nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro,

o magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de caracterização do delito por

intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa

forma,  ao  dolo  eventual  da  legislação  e  doutrina  brasileira.  Por  isso  e

considerando a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição

legal específica na lei de lavagem contra a admissão do dolo eventual, podem

elas ser trazidas para a nossa prática jurídica”.30

No caso dos autos, o conceito de dolo eventual ganha relevância no caso de os

acusados pretenderam alegar que não tinham conhecimento da origem criminosa dos valores.

C.2. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO

No  curso  da  instrução,  foi  possível  ilustrar  as  diversas  faces  e  nuances  da

complexa relação que se estabelecia entre LUIZ ARGÔLO e ALBERTO YOUSSEF. Demonstrou-se,

nesse sentido, que a ligação entre ambos envolvia fatos ilícitos,  de natureza pública e privada,

estando alguns, ainda, situados numa zona cinzenta entre o legal e o delituoso.

 Diante desse universo de atos e motivações, a missão da acusação é demonstrar

que aqueles seletos fatos imputados na inicial o foram porque situados no espectro criminoso das

condutas do ex-deputado federal.

Nesta  empreitada,  faz-se  necessário  analisar  concretamente  qual  é  o  ônus

probatório do qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deve se desincumbir na presente ação penal

para legitimar a condenação dos acusados nos crimes imputados.

30 MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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1. Ônus probatório referente aos crimes de lavagem de dinheiro

Considerando toda a gama de pagamentos que ALBERTO YOUSSEF fez a LUIZ

ARGÔLO,  os  quais  vão  muito  além  daqueles  imputados  na  inicial,  tem-se  que  os  recursos

financeiros eram provenientes de quatro fontes diferentes:

Recursos “sujos” do
esquema de corrupção

na Diretoria de
Abastecimento da

PETROBRAS

Recursos “sujos” do
próprio ALBERTO

YOUSSEF

Recursos repassados pelas
empresas GRANDE

MOINHO CEARENSE e M
DIAS BRANCO para a

ARBOR CONSULTORIA

Recursos do caixa
dois da UTC,

administrado por
ALBERTO YOUSSEF

Embora as quatro fontes citadas acima constituam fontes de recursos ilícitos e

caracterizem origem criminosa dos valores, as condutas descritas na inicial relacionam-se apenas

aos valores oriundos de “recursos 'sujos' do esquema de corrupção na Diretoria de Abastecimento

da PETROBRAS” e “recursos 'sujos'  do próprio ALBERTO YOUSSEF”,  e não “recursos repassados

pelas empresas GRANDE MOINHO CEARENSE e M DIAS BRANCO para a ARBOR CONSULTORIA” ou

“recursos do caixa dois da UTC, administrado por ALBERTO YOUSSEF”. Assim, para que os atos

descritos  configurem  a  prática  de  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei  9.613/98),

necessário apenas demonstrar a origem criminosa dos valores conforme descrito na exordial:

Recursos “sujos” do
esquema de corrupção na

Diretoria de
Abastecimento da

PETROBRAS

Recursos “sujos” do
próprio ALBERTO

YOUSSEF

Mister, também, demonstrar que os pagamentos se deram mediante expedientes

que  ocultaram ou  dissimularam a  natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  ou

propriedade de bens, direitos ou valores, resta configurado o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º

da Lei 9.613/1998).

É  preciso,  por  fim,  demonstrar  o  elemento  subjetivo  dos  agentes,  ou  seja,  a

consciência acerca de todos os elementos típicos supra e a vontade dirigida à execução da conduta
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ou, ao menos, à assunção do risco.

Com isso, restará configurado, para cada uma das vantagens recebidas por LUIZ

ARGÔLO, o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98).

Ressalte-se, portanto, ser indiferente para fins de adequação típica do crime

de lavagem a razão dos pagamentos (se para corrupção, se para pagamento do terreno, se

para empréstimo etc.). Basta, em síntese, que se prove que LUIZ ARGÔLO, ciente ou assumindo o

risco  da  proveniência  criminosa  dos  valores  com  os  quais  ALBERTO  YOUSSEF  lhe  pagaria,

determinou  que  os  pagamentos  fossem  realizados  mediante  expedientes  de  ocultação  ou

dissimulação.

Em última análise, cuida-se de crimes praticados com o intuito de impedir que

fosse  traçado  qualquer  tipo  de  conexão  entre  o  então  Deputado  Federal  e  um  “lavador  de

dinheiro”  profissional,  de  modo que  LUIZ  ARGÔLO  pudesse  usufruir  dos  valores  sem maiores

preocupações.

2. Ônus probatório referente aos crimes de corrupção

Considerando toda a gama de pagamentos que ALBERTO YOUSSEF fez a LUIZ

ARGÔLO, que vão além daqueles imputados na inicial, é possível apontar as seguintes razões para

a realização dos mesmos:

O cargo de PAULO ROBERTO COSTA como Diretor
de Abastecimento da PETROBRAS, o qual era

suportado por parlamentares e integrantes do
PARTIDO PROGRESSISTA, dentre os quais LUIZ

ARGÔLO, de onde se extrai que tal cargo também
era faticamente subordinado a políticos dessa

legenda

O cargo de Deputado Federal de LUIZ ARGÔLO

 71/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Doações realizadas por RICARDO
RIBEIRO PESSOA com dinheiro do
caixa dois da UTC administrado

por ALBERTO YOUSSEF

Entrega de valores pagos pelas
empresas GRANDE MOINHO

CEARENSE e M DIAS BRANCO por
meio da ARBOR CONSULTORIA

Compra de terreno em
Camaçari/BA

Embora os pagamentos realizados em razão de “doações realizadas por RICARDO

PESSOA” e “entrega de valores pagos pela GRANDE MOINHO CEARENSE e pela M DIAS BRANCO”

também possam constituir crimes de corrupção, eles serão objeto de ação penal em separado, a

ser oferecida após a conclusão das investigações em relação a esses fatos. 

Diante disso, para que os pagamentos imputados na inicial configurem a prática

de crimes de corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do Código Penal) descritos na denúncia,

necessário  demonstrar  que  as  vantagens  foram  oferecidas/prometidas  e

solicitadas/recebidas/aceitas em razão31 “do cargo de PAULO ROBERTO COSTA como Diretor de

Abastecimento da PETROBRAS” ou do “cargo de Deputado Federal de LUIZ ARGÔLO”. Nesse caso,

restará demonstrada natureza indevida de tais vantagens:

O cargo de PAULO ROBERTO COSTA como Diretor
de Abastecimento da PETROBRAS, o qual era

suportado por parlamentares e integrantes do
PARTIDO PROGRESSISTA, dentre os quais LUIZ

ARGÔLO, de onde se extrai que tal cargo também
era faticamente subordinado a políticos dessa

legenda

O cargo de Deputado Federal de LUIZ ARGÔLO

3. Ônus probatório referente aos crimes de peculato

Considerando todas as viagens que LUIZ ARGÔLO fez a São Paulo/SP durante seu

mandato de Deputado Federal  custeadas com recursos da Câmara dos Deputados liberados a

título de Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), e não apenas aquelas mencionadas

31 A questão teórica relacionada à necessidade dos atos de ofícios para a configuração dos crimes de
corrupção foi detalhada no item “C.1. - 4. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes de
corrupção – questão dos atos de ofício”, acima.
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na inicial, é possível classificá-las de acordo com as seguintes finalidades:

Viagens realizadas para
tratar de assuntos

ilícitos com ALBERTO
YOUSSEF

Viagens realizadas para
tratar de assuntos
particulares com

ALBERTO YOUSSEF

Viagens realizadas para
tratar de outros

assuntos particulares

Viagens realizadas para
tratar de assuntos

afeitos ao exercício da
atividade parlamentar

Diante disso, para que a utilização dos recursos do CEAP para custear as viagens

mencionadas na inicial configure a apropriação ou desvio em proveito próprio por parte de LUIZ

ARGÔLO de bens públicos de que tinha posse em razão do cargo (peculato, art. 312 do Código

Penal),  basta  que se demonstre que tais  viagens não foram realizadas para tratar  de assuntos

afeitos ao exercício da atividade parlamentar. Nesse caso, restará demonstrada a utilização indevida

de bens públicos para atender a interesses privados:

Viagens realizadas
para tratar de assuntos
ilícitos com ALBERTO

YOUSSEF

Viagens realizadas para
tratar de assuntos
particulares com

ALBERTO YOUSSEF

Viagens realizadas para
tratar de outros

assuntos particulares

C.3. EXAME DAS PROVAS

A partir dos delineamentos feitos acima acerca do ônus probatório da acusação,

apresenta-se neste capítulo um exame organizado das provas produzidas no decorrer do processo.

Por uma questão metodológica voltada à desincumbência dos ônus suprarreferidos, optou-se por

ordenar as provas nas seguintes categorias:

1.  Prova  dos  crimes  antecedentes  que  abasteceram o  caixa  de  ALBERTO YOUSSEF

(recursos  “sujos”  do  esquema  de  corrupção  na  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS e recursos “sujos”  do próprio ALBERTO YOUSSEF) e prova de que LUIZ

ARGÔLO tinha ciência da origem criminosa de tais recursos

2. Prova  do  envolvimento  de  LUIZ  ARGÔLO  com  o  esquema  de  corrupção  na

PETROBRAS

 73/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

3. Prova da mercancia da função de Deputado Federal exercida por LUIZ ARGÔLO, no

interesse de ALBERTO YOUSSEF

4. Prova  do  oferecimento/prometimento  e  da  solicitação/recebimento/aceitação  de

vantagens indevidas pagas a LUIZ ARGÔLO, em razão do cargo de PAULO ROBERTO

COSTA e em razão de seu cargo de Deputado Federal, com recursos “sujos” do caixa de

ALBERTO YOUSSEF em operações de “lavagem de dinheiro”

4.1. Casabella

4.2. Júlio Gonçalves

4.3. União Brasil

4.4. Multimed

4.5. Elia Santos da Hora (1)

4.6. Elia Santos da Hora (2)

4.7. Entregas em espécie

4.8. Helicóptero Cardiomédica

5. Prova de que estes pagamentos não foram feitos em razão da compra de terreno em

Camaçari/BA

6. Prova de que estes pagamentos não foram feitos com recursos da M DIAS BRANCO

ou da GRANDE MOINHO CEARENSE repassados à ARBOR CONSULTORIA

7. Prova de que estes pagamentos não foram doações feitas por RICARDO RIBEIRO

PESSOA com recursos do caixa dois da UTC administrado por ALBERTO YOUSSEF

8. Prova de que LUIZ ARGÔLO realizou viagens custeadas pela Câmara dos Deputados

para atender interesses de natureza privada e interesses de natureza ilícita
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1. Prova dos crimes antecedentes que abasteceram o caixa de ALBERTO YOUSSEF (recursos

“sujos” do esquema de corrupção na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS e recursos

“sujos” do próprio ALBERTO YOUSSEF) e prova de que LUIZ ARGÔLO tinha ciência da origem

criminosa de tais recursos

Conforme  demonstrado  nos  itens  II  a  V  da  inicial  (fls.  5/58),  os  recursos

financeiros próprios ou de terceiros que ALBERTO YOUSSEF geria eram provenientes da prática de

crimes antecedentes de cartel, fraude a licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva,

lavagem  de  dinheiro  e  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  Estes  recursos  “sujos”

misturaram-se no caixa de ALBERTO YOUSSEF e foram utilizados nos pagamentos efetuados a LUIZ

ARGÔLO imputados na inicial:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Ministério  Público  Federal:-  Só  pra  deixar  claro,  do  dinheiro  que  o  senhor

repassava para o senhor Luiz Argolo, o senhor já disse mais de uma vez aqui

hoje, em virtude da ausência da contabilidade não foi possível identificar, mas

havia  de  fato  dinheiro  que  saiu  do  bolso  do  senhor  e  dinheiro  que  era

decorrente  das  propinas  que  eram  pagas  em  virtude  do  esquema  na

Petrobras?

Interrogado:- O que eu posso lhe dizer é o seguinte, que desses dinheiros que eu

repassava ao Luiz Argolo eu tirava dos meus comissionamentos que eram das

propinas que eu recebia e tanto de caixa 2 que eu fazia pras empresas.

[…]

Juiz Federal:- E aí o senhor decidiu começar a contribuir com ele com a sua parte?

Interrogado:- Sim.

[...]

Juiz Federal:- Com a sua parte dos valores do esquema da Petrobras?

Interrogado:-  Não,  com a  minha parte  dos  valores  que  eu  recebia,  que  eu

recebia valores de vários assuntos, não só da Petrobras, tinha negócios que eu

fazia  que  era  negócio  de  comissionamento  de  venda de  tubo,  negócio,  de

outros negócios, esse dinheiro era todo misturado ali, eu não posso dizer que

“Ah, esse dinheiro veio da Petrobras” ou “Esse dinheiro não veio”.
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Juiz Federal:- O que o senhor respondeu a ele é que o senhor ia contribuir então com

a sua parte?

Interrogado:- Sim, que eu ia ajudá-lo com o que eu poderia fazer.

Juiz Federal:- Inclusive da parte que o senhor recebia do dinheiro da Petrobras?

Interrogado:- Sim, sim.”

Parcela significativa dos recursos próprios de ALBERTO YOUSSEF e dos recursos

sob sua gestão eram provenientes do esquema de corrupção na Diretoria de Abastecimento da

PETROBRAS,  no  qual  PAULO  ROBERTO  COSTA  praticava  atos  em benefício  de  integrantes  do

PARTIDO  PROGRESSISTA.  Lembre-se,  nesse  sentido,  que  ALBERTO  YOUSSEF,  além  de  ser  o

administrador do caixa de propinas pagas em razão deste esquema, na ordem de 1% de todos os

contratos celebrados no interesse da Diretoria de Abastecimento da Petrobras com empreiteiras

cartelizadas, também auferia, a título de comissão por seus serviços de operador financeiro, cerca

de 6% do montante total das propinas pagas.

Os crimes antecedentes praticados no contexto do esquema de corrupção na

PETROBRAS que abasteceram o caixa de ALBERTO YOUSSEF (cartel, fraude a licitações, organização

criminosa, corrupção ativa e passiva,  lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro

nacional)  foram evidenciados  à  exaustão em ações  penais  conexas  a  esta32 e,  inclusive,  foram

reconhecidos  pelo  juízo  nas  ações  conexas  já  sentenciadas33.  Veja-se  o  que  PAULO ROBERTO

COSTA e ALBERTO YOUSSEF falaram na presente ação penal sobre este esquema de corrupção na

PETROBRAS:

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- E como que iniciaram essas tratativas de propina dentro

da diretoria de abastecimento?

Depoente:- A partir do início dessas grandes obras, eu fui procurado pela primeira

32 Ações  penais  nºs  5025699-17.2014.404.7000,  5026212-82.2014.404.7000,  5047229-77.2014.4.04.7000,
5083258-29.2014.404.7000,  5049898-06.2014.404.7000,  5083351-89.2014.404.7000,  5083360-
51.2014.404.7000,  5083401-18.2014.404.7000,  5083376-05.2014.404.7000,  5012331-04.2015.404.7000,
5023135-31.2015.404.7000, 5036518-76.2015.4.04.7000, 5036528-23.2015.4.04.7000.

33 Ações penais nºs  5026212-82.2014.404.7000, 5047229-77.2014.4.04.7000, 5083376-05.2014.4.04.7000 e
5083258-29.2014.404.7000.
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vez pelas grandes empresas e onde me foi detalhado da formação do cartel, eu não

tinha ainda noção desse cartel até ter as obras dentro da diretoria de abastecimento.

Ouvia dentro da Petrobras que na diretoria de exploração e produção, na área de

exploração  e  produção,  que  era  quem  assumia  o  grande  volume  dos  recursos

financeiros da companhia na época, já se falava desse processo de cartelização, mas

como na minha não tinha obra, então poucas vezes eu fui procurado pelas grandes

empresas para isso. Aí nesse momento que começaram as obras, ter obras de maior

porte, eu comecei a ter visita das empresas, onde me foi colocado que existiria esse

processo de cartelização também dentro da área de abastecimento, e dentro

desse processo de cartelização me foi dito então que teriam percentuais para o

PP e percentuais para o PT.

Ministério Público Federal:- Então as empresas cartelizadas já tinham se reunido com

os deputados do Partido Progressista e previamente acertado que teriam o esquema

de corrupção?

Depoente:- Possivelmente sim. Não tenho confirmação, mas quando as empresas me

procuraram imagino que isso já tivesse ocorrido, a resposta é correta.

Ministério Público Federal:- Então as empresas já tinham se reunido com os partidos?

Depoente:- Eu imagino que sim, porque depois para procurarem por mim já deviam

ter  feito  um acerto  com os  partidos,  porque  já  me foi  dito  que  seria,  dentro  da

diretoria de abastecimento, em média seria 1% dos contratos, 1% para o PP e 2%

para o PT. É pouco provável que as empresas já não tivessem conversado com os

partidos a priori.

Ministério Público Federal:- E esses valores também abrangiam aditivos contratuais?

De propina?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- E as porcentagens eram as mesmas?

Depoente:- Normalmente sim, era o mesmo percentual.

Ministério Público Federal:- Como que foi personalizado o início dessas cobranças,

como que era repassado o dinheiro para os partidos, como que era feito isso?

Depoente:- Bom, vamos dizer assim, se fazia uma licitação onde participavam as

empresas  cartelizadas  e  uma  determinada  empresa  ganhava  essa  licitação.  As

pessoas, no caso eu vou falar pelo PP, não posso falar pelos outros partidos, mas no
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caso do PP normalmente o emissor, vamos dizer, o porta-voz desse assunto na época

era o deputado José Janene, então ele procurava, a empresa X ganhou essa licitação,

ele ia depois nessa empresa começar as tratativas em relação ao percentual  que

cabia ao PP.

Ministério Público Federal:- E onde entra a figura do Alberto Youssef?

Depoente:- Até o Janene ficar mais adoecido, adoecer mais, ele centralizava todo esse

processo, então não era algo que ele delegava, então ele mesmo ia conversar com as

pessoas.  A  partir  do  momento  que  ele  começou  a  ficar  mais,  começou  a

adoecer, final 2008, 2009, depois faleceu em 2010, aí houve uma participação

mais efetiva do Alberto.

Ministério Público Federal:- O que o Alberto fazia?

Depoente:- O Alberto fazia esse contato com as empresas.

Ministério Público Federal:- E você tinha alguma parcela dessa propina?

Depoente:-  Tinha.  Dentro  do  que  era  para  o  PP,  normalmente  60% era  para  o

partido, do 1%, 60% era para o partido, em média 20% era para despesas, emissões

de notas, etc., e os outros 20% parte ficava comigo e parte ficava com o Alberto

Youssef.

[…]

Depoente:- Esses contratos a Petrobras aceitava, eu acho que ainda aceita, não sei se

ela mudou já esse percentual, de uma variação de acho que é menos 15 a mais 20,

alguma coisa nesse sentido do preço base, a Petrobras faz um orçamento básico e

aceita uma variação, porque ela que aceita uma variação dessa magnitude? Porque

os  projetos  que  é  um  erro,  os  projetos  não  saem  completos,  os  projetos  saem

deficientes, você tem um projeto básico, mas não tem um projeto de detalhamento,

então esse projeto básico leva a variações às vezes de grande quantidade em termos

de peso de aço, em termos de número de válvulas, em termos de quanto vai precisar

de concreto e assim por diante, então a Petrobras aceitava essa faixa de variação,

acho que é menos 15 mais 20 ou menos 20 mais 15, eu já não me lembro mais. E

dentro dessa faixa, as empresas colocavam então a sua lucratividade, que para cada

tipo de obra e cada tipo de empresa a lucratividade é diferente, que é chamado lá o

BDI, é diferente para cada tipo de obra, se é obra de maior risco ele vai por um valor

maior para diminuir os possíveis prejuízos, se é menor risco é um valor menor.  Em

cima desses valores, devido ao processo de cartelização, você anexava mais
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3%, 2% ou 1,8% em cima disso, então os valores dos contratos, isso vale para a

área de abastecimento, como vale para a área de exploração e produção, vale

para a área de gás e energia, vale para todas as áreas da Petrobras, podiam

ter contratos em média 3% mais barato. Agora não é sobrepreço, para imaginar

que uma obra foi  orçada em 10 bilhões  e  vai  custar  20 bilhões,  e  10 bilhões  o

sobrepreço,  esse  é  um  erro  crasso  que  infelizmente  uma  parte  substancial  da

imprensa ainda não entendeu isso e volta e meia coloca isso. Então esse sobrepreço

ficava nessa faixa até 3%.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Senhor Alberto, já foi lhe indagado isso várias vezes, eu vou tentar ser

sintético, esse é um outro processo, temos que passar por isso novamente. O senhor

intermediava propinas de empreiteiras para o senhor Paulo Roberto Costa?

Interrogado:- Intermediava.

Juiz Federal:- O senhor recebia valores das empreiteiras pra repassar ao senhor

Paulo Roberto Costa?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- Havia um valor, uma regra fixa de valor dessa propina?

Interrogado:- Olha, na verdade tinha uma regra que era 1%, mas nunca ela se,

muitas vezes ela não se confirmava e sim tinha ajustes pra baixo.

Juiz Federal:- 1% sobre o que?

Interrogado:- Sobre os contratos em obras com o abastecimento da Petrobras.

[…]

Juiz Federal:- Esses valores eles eram todos para o senhor Paulo Roberto Costa?

Interrogado:- Não.

Juiz Federal:- Como era feita a divisão desse 1%?

Interrogado:-  30% ia para o seu Paulo Roberto Costa, 60% ia para o Partido

Progressista, 5% pra mim de comissão e 5% para o João Cláudio Genu.”

A testemunha LEONARDO MEIRELLES narrou sucintamente os crimes contra o
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sistema financeiro nacional praticados em conjunto com ALBERTO YOUSSEF para providenciar o

pagamento de vantagens indevidas no exterior ou a internalização de tais valores:

(LEONARDO MEIRELLES, evento 134)

“Ministério  Público  Federal:  -  Você  poderia  falar  rapidamente,  explicar  suas

atividades, e sua relação com Alberto Youssef?

Depoente:- Ah...  As minhas relações com Alberto Youssef começou no ano de

2009 pra 2010, através de Waldomiro de Oliveira, que nos apresentou e nesse

momento começamos a fazer algumas tratativas de compra de remessas de

importações para o exterior. Isso se confirmou de 2009 a 2011 pra 2012, onde do

qual nesse momento ele passou a ser meu sócio na construção de uma nova fábrica

da minha empresa, da Labogen S.A Química Fina e Biotecnologia, em Indaiatuba. E

aí, a partir desse momento, eu tive bastante contato, quase que diário com ele no

escritório dele e nos negócios também.

Ministério Público  Federal:  -  A sua empresa é  a Labogen.  O senhor tinha outras

empresas?

Depoente:-  Indústria  e  Comércio  de  Medicamentos  Labogen  S/A  e  Piroquímica

Comercial.

Ministério Público Federal: - E o senhor mantinha contas no exterior?

Depoente:- FRY Importação e Exportação e DGX Importação e Exportação Ltda.

Ministério Público Federal: - Essas contas eram utilizadas de alguma forma com

transações com Alberto Youssef?

Depoente:-  Sim. Essas contas eram utilizadas para repagamentos de ordens,

direto da China, de Hong Kong para vários lugares, principalmente na China e

alguns outros paraísos, alguns outros... Tanto recebia quanto pagava.

Ministério Público Federal: - O que o senhor chama de “repagamentos”?

Depoente:- Repagamentos... Então é assim: o Alberto Youssef nos chamava, eu e o

Waldormiro, dizendo que tinha uma entrada de valores, que eram feitos através de

contratos e emissões de notas fiscais, contra empresas, contra construtoras, e esses

recursos  entravam na conta  das  empresas  do  Waldomiro.  Uma vez entrando  na

conta do Waldomiro, ele repassava esses recursos pras minhas empresas. Das minhas

empresas eu comprava uma posição junto ao Banco Central de importação futura.
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Isso eu remitia pras minhas empresas no exterior e lá no exterior eu repagava a

quem o Alberto me indicava.

Ministério  Público  Federal:  -  Então  nessas  transações  não  havia  serviços  ou

aquisições de bens?

Depoente:- Não, nenhum.

Ministério  Público  Federal:  -  A  finalidade  era  exclusivamente  disponibilizar

recursos no exterior, é isso?

Depoente:- Perfeito.”

Ressalte-se  que  ALBERTO YOUSSEF,  assim como PAULO ROBERTO COSTA por

meio  da  empresa  COSTA GLOBAL,  permaneceu  recebendo e  gerindo recursos  deste  esquema

mesmo  após  a  aposentadoria  do  então  Diretor  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  visto  que

diversos contratos nos quais a propina já havia sido acordada permaneceram em execução:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

Juiz Federal:- Quando o senhor, aproximadamente, começou a trabalhar com isso?

Interrogado:- Final de 2005, 2006.

Juiz Federal:- E o senhor persistiu até quando nisso?

Interrogado:- Até o final, quando existiu o esquema.

Juiz Federal:- Até 2014, quando o senhor foi preso ou não?

Interrogado:- Não, porque... Mas até 2013 ainda alguma coisa por conta de que

tinha alguns remanescentes pra serem recebidos e eu fiz os recebimentos.

[…]

Defesa:- Em relação a Paulo Roberto Costa, ele afirmou que deixou a diretoria da

Petrobras em 2011 e disse que também o senhor teria deixado de ser o operador, isso

é verdade?

Interrogado:- Não, ele deixou a diretoria de abastecimento em 2012.

Defesa:- 12?

Interrogado:- 12.
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Defesa:- Foi quando o senhor também deixou de ser o operador, no caso?

Interrogado:-  No caso, os valores remanescentes que a gente tinha a receber

ainda continuei recebendo nesse período.”

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- Esses repasses que o Alberto Youssef fazia para você e

para os líderes do Partido Progressista, esses repasses eram mensais?

Depoente:-  Não necessariamente,  dependia da evolução das  obras.  Então,  vamos

dizer, quando as obras da Petrobras, tem obras que demoram 4 anos, 5 anos, então

quando você olha lá que tem um contrato de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, não quer

dizer que você vá, em termos de recebimentos de valores indevidos, vá receber isso

num mês, dois meses, um ano, porque isso é pago de acordo com a evolução da obra.

Então, normalmente, obras de, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, a primeira fase

que entrou em operação agora em 2014, ela começou em 2007, então foram 7 anos

de obra, então contratos, esses contratos maiores, foram contratos de 7 anos, então,

por exemplo, eu já detalhei isso, mas só exemplificando, eu saí da diretoria em abril

de 2012, as obras da Abreu e Lima continuaram e eu já não tive mais participação

em nenhum assunto de propina da Abreu e Lima a partir do momento que eu saí

da companhia, mas as obras continuaram, a primeira fase acabou agora em

setembro, outubro de 2014, são contratos de longo prazo.

Ministério Público Federal:-  Mas mesmo depois que você saiu, você abriu uma

empresa chamada Costa Global, não é isso?

Depoente:- Perfeitamente.

Ministério  Público Federal:- E ali você ainda continuava a receber vantagens

indevidas?

Depoente:-  Sim,  mas  essas  vantagens  indevidas  não  foram  de  serviços

praticados ou executados a partir de abril de 2012, foram serviços que tinham

feitos antes de abril de 2012 e que havia ainda pendências. Então, vamos dizer,

a partir de que eu saí de abril de 2012 para a frente eu não tive mais participação

nenhuma nesse processo.

Ministério  Público  Federal:-  E esses  serviços pendentes você parou de receber

pelo Alberto Youssef e passava a receber pessoalmente, é isso?
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Depoente:-  É,  e  aí,  nesse  momento,  eu  assinei  alguns  contratos  que  foram

detalhados  num  dos  termos  de  colaboração  com  algumas  empresas  como

Camargo Corrêa,  Queiroz  Galvão e  etc.,  e  me  foram pagos  alguns  valores

mensais,  nem  todos  pagaram  tudo,  houve  algumas  empresas  que  não

pagaram tudo, depois teve operação aqui em março de 2014, então não foi,

nesse momento estancou toda a parte de pagamento, mas eram valores de

serviços realizados antes de abril de 2012.

Ministério Público Federal:- E desses valores atrasados que você recebeu na Costa

Global, a parte do partido progressista era paga por Alberto Youssef?

Depoente:-  Não,  aí  se  separou  o  que  era,  isso,  separou  o  que  era  Partido

Progressista, o que era Paulo Roberto, na Costa Global eu recebia só o que

tinha sido retardado ou não tinha sido pago da minha parte,  da parte do

Partido Progressista eu não tomei mais conhecimento porque eu não tive mais

contato com as pessoas do Partido Progressista. Então, vamos dizer, o que houve

a partir de abril de 2012 ou atrasados que houve até abril de 2012, eu não posso

detalhar porque eu não tenho conhecimento.”

A  outra  parcela  dos  recursos  próprios  de  ALBERTO  YOUSSEF  foi  obtida  no

decorrer  de sua  vida como operador  financeiro  e  doleiro  profissional,  em crimes –  sobretudo

contra o sistema financeiro nacional – não relacionados ao esquema de corrupção na PETROBRAS

e  já  evidenciados  e  reconhecidos  nas  ações  penais  e  inquéritos  respectivos34.  Uma  descrição

detalhada  de  tais  crimes  antecedentes  e  de  como  os  valores  deles  provenientes  foram

incorporados aos patrimônios de ALBERTO YOUSSEF e da GFD INVESTIMENTOS foi formulada na

ação  penal  nº  5083401-18.2014.404.7000  e  reproduzida  no  item  IV  (fls.  22/32)  da  inicial  da

presente ação penal, ao qual se faz remissão por economia. Sobre a GFD INVESTIMENTOS, seu

procurador formal, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, e a contadora MEIRE BONFIM DA SILVA

POZZA declararam:

(CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, evento 337)

“Juiz Federal:- O senhor trabalhou com o senhor Alberto Yousseff?

34 Ações  penais  nºs 2004.7000006806-4  (JFPR),  AP  514  (originária  do  STJ),   0003024-74.2003.8.16.0013
(Justiça  estadual  do  Paraná),  5035707-53.2014.404.7000,  5061472-26.2014.404.7000  e  5049485-
90.2014.404.7000. Inquéritos  2003.7000056415-4,  2007.700000167590-6 e 2009.7000019131-5.
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Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- O período que o senhor trabalhou com ele aproximadamente?

Interrogado:- Desde final de 2008 até março de 2014.

Juiz Federal:- O senhor era representante formal da GFD?

Interrogado:- Exato, procurador e administrador da GFD.

Juiz Federal:- GFD Investimentos, isso?

Interrogado:- GFD Investimentos Ltda.

Juiz Federal:- Quem que era o proprietário da GFD?

Interrogado:- Era o senhor Alberto Youssef.

Juiz  Federal:-  O senhor  tinha autonomia  na  administração da  GFD ou  o  senhor

seguia as determinações dele?

Interrogado:- Só determinações dele.  Minha função era meramente burocrática

de formalizar, como procurador.

Juiz Federal:- O quê que era essa empresa? O quê que é essa GFD? O que ela

fazia? Qual era a atividade?

Interrogado:-  É, a GFD foi constituída a pedido do Alberto, para trazer alguns

recursos que ele detinha fora do País para fazer uma empresa patrimonial. Ele

alegava  que  seria  o  patrimônio  para  as  filhas  dele.  Então,  foi  feita  a

estruturação, entrou cerca de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) através

do Banco Central,  e  esse recurso todo foi  investido em ativos imobiliários,

principalmente.  E,  inicialmente,  até  2010,  quando  se  mudou  um  pouco  o

objetivo da empresa e aí passou-se também a adquirir outras empresas, para

fazer recuperação de empresas e depois vender. Ou seja, ganhar com a venda

de uma empresa recuperada.

Juiz  Federal:-  A GFD era,  ou  melhor,  o  senhor  Alberto  Youssef  figurava  no

quadro formal da GFD?

Interrogado:- Não, não figurava.

Juiz Federal:- Mas o patrimônio era todo dele ou ele tinha sócios também, que

dividia esse patrimônio?

Interrogado:-  Sempre  foi  dito  por  ele  que  esse  recurso  era  dele  e  toda  a

empresa, todo o patrimônio da empresa, por consequência, era dele.
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[...]

Juiz Federal:- A GFD prestava serviços para terceiros?

Interrogado:-  Não,  Excelência.  As  notas  que  foram  emitidas  para  terceiros

foram fictícias, para justificar a entrada de recurso dentro da empresa.

Juiz Federal:- Consta em alguns outros processos algumas transferências recebidas

pela GFD de empreiteiras, por exemplo, a Mendes Júnior...

Interrogado:- Exato.

Juiz Federal:-  São objeto de outro processo, o senhor se recorda disso?

Interrogado:- Sim. Foi, já inclusive declinei em meu depoimento que não houve a

prestação de serviço, houve apenas uma forma de entrar com recurso que o

Alberto alegava ser recurso dele, dentro da empresa GFD.”

(MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- E quem era o controlador da GFD Investimentos?

Depoente:- Era o Alberto Youssef.

Ministério Público Federal:- Por que a senhora pode dizer isso?

Depoente:- Até porque eu estava lá sempre, eu fazia toda a parte contábil  deles,

conhecia a estrutura, e os próprios diretores, as próprias pessoas que trabalhavam lá

se reportavam a ele.

Ministério Público Federal:- E a senhora sabe dizer sobre entrada de dinheiro sem

justificativa na conta da GFD Investimentos?

Depoente:-  Na  conta  corrente,  algumas  vezes  houve  algumas  entradas  sim  sem

justificativa.

[...]

Ministério Público Federal:- Sabe se eram feitos contratos fictícios com empresas, tipo

Mendes Junior, Camargo Correia, Engevix, OAS, Galvão Engenharia, UTC?

Depoente:-  São duas situações diferentes,  uma em que entrou dinheiro sem

justificativa,  então  esse  dinheiro  depois  foram  feitos  contratos  a  Auguri,

Piemonte e uma outra que eu esqueci  o  nome,  então esse dinheiro entrou

realmente sem justificativa; a outra situação é o dinheiro que entrou através
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de emissão de notas da GFD. Então daí houve sim contratos com a Mendes

Junior, Engevix, Sanko, o senhor falou algumas outras empresas, Galvão, por

exemplo, eu não me lembro que tenha existido emissão de notas ou contratos

com a Galvão da GFD, então,  que eu me lembre agora,  foram a Sanko,  a

Engevix  e  a  Mendes,  acredito  que  teve  mais  alguma  emissão,  teve  uma

empresa, EBCP, então houve provavelmente algumas outras, mas...

Ministério  Público  Federal:-  E  esses  contratos,  essas  notas,  correspondiam  à

prestação de serviços?

Depoente:- Não senhor.

Ministério Público Federal:- Ah não, por quê?

Depoente:-  A  GFD  não  tinha  quadro  técnico  para  prestação  de  serviços,

especialmente esse tipo de serviço que havia a discriminação na nota fiscal.

[...]

Ministério Público Federal:- A senhora conhece a empresa GFD Investimentos?

Depoente:- Sim, conheço.

Ministério Público  Federal:-  Sabe a origem dos recursos que foram utilizados

para montar o capital social dessa empresa?

Depoente:- Não. Quando eu passei a prestar serviços o capital social já estava

montado, eu sei que foram recursos que vieram do exterior porque eu tinha

toda a documentação lá.

Ministério Público Federal:-  A senhora sabe dizer se é uma empresa do Alberto

Youssef?

Depoente:- Era sim, senhor.

Ministério Público Federal:- Porém não estava no nome dele, é isso?

Depoente:-  Não, não estava em nome dele, estava em nome de dois fundos

estrangeiros.”

Por  esta  atuação  no  sistema  financeiro  clandestino,  ALBERTO  YOUSSEF  já  se

tornara conhecido nacionalmente35 muito antes da deflagração da Operação Lava Jato, sobretudo

35 Basta  que  se  realize  em qualquer  buscador  da  internet uma  pesquisa  parametrizada  para  períodos
anteriores ao da Operação Lava Jato para que se constate que a natureza criminosa das atividades de
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por seu protagonismo em escândalos como os do Caso Banestado e do Caso Copel/Olvepar, por

seu  envolvimento  com  Ricardo  Sérgio  de  Oliveira,  Fernandinho  Beira-Mar  e  outros.  ALBERTO

YOUSSEF  chegou,  inclusive,  a  celebrar  também naquela  época  acordo  de  colaboração  com o

Ministério Público, o qual veio a ser rompido posteriormente.

 Assim, chegam a ser risíveis as declarações de LUIZ ARGÔLO no sentido de que

desconhecia as atividades ilícitas de ALBERTO YOUSSEF e que acreditava, num primeiro momento,

que ele fosse um  vendedor de jóias36 ou,  num momento subsequente,  que ele fosse um mero

empresário do estado da Bahia37. Fosse isso verdade, não teria o ex-Deputado Federal se valido dos

expedientes de ocultação e dissimulação narrados na inicial  para impedir que fossem traçadas

conexões entre ele e o doleiro. Ademais, a intensa proximidade entre LUIZ ARGÔLO e ALBERTO

YOUSSEF, revelada pelo grande número de visitas daquele ao escritório deste e ao grande número

de mensagens trocadas entre os dois,  torna impossível crer-se na versão apresentada pelo ex-

parlamentar.

Ressalte-se,  nesse  sentido,  que  as  declarações  do  próprio  ALBERTO YOUSSEF

demonstram que LUIZ ARGÔLO tinha ciência do esquema de corrupção na PETROBRAS e de que a

distribuição das vantagens era feita a partir do caixa de ALBERTO YOUSSEF

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Ministério  Público  Federal:-  Certo.  Então  o  senhor  tinha  contato  com  essas

empreiteiras por conta do esquema na Petrobras e o senhor Luiz Argolo tinha

ciência disso?

ALBERTO YOUSSEF sempre esteve exposta em veículos de comunicação de repercussão nacional.
36 “Interrogado:- Não,  até em, a princípio eu imaginava que Alberto Youssef fosse vendedor de jóias,

estava levando relógio e que seria adquirido até mesmo pelo próprio Mário , mas ele não falou “isso
aqui é para dar” e tal.
Ministério Público Federal: - Certo, o senhor...
Interrogado:- Ou quem comprou o relógio, viu, Excelência, eu não…”
(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

37 “Interrogado:- Tive, é, só para deixar até registrado aqui Excelência, o Alberto Youssef, eu o conheci numa
formação, numa formatação diferente do que a própria Justiça já, inclusive condenou, e ele está inclusive
respondendo um processo,  eu não conheci ele como um doleiro, eu conheci Alberto Youssef como
empresário no Estado da Bahia. Ele falava que tinha esse investimento de um hotel na avenida mais cara
na  nossa  cidade,  da  capital  Salvador,  um  hotel  lá  na  avenida  do  Shopping  Iguatemi,  tinha  outros
empreendimentos, terrenos em Lauro de Freitas, estava prospectando outros, outros investimentos, e eu
sempre fui com essa tendência de buscar investidores para o meu Estado, então foi a partir desse momento
que nós tivemos aí um segundo contato.”
(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)
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Interrogado:- Sim, tinha ciência.

[…]

Juiz  Federal:-  E  quando  ele  reclamou  que  ele  não  recebia  do  esquema  da

Petrobras, ele mencionou a Petrobras, foi colocado explicitamente que ele não

recebia da parte do partido da Petrobras?

Interrogado:-  Mencionou,  eu  não  posso  mentir  aqui  e  dizer  que  ele  não

mencionou o que ele mencionou.

[…]

Juiz Federal:- Ele tinha conhecimento desse esquema criminoso da Petrobras?

Interrogado:- A meu ver tinha.

Juiz Federal:- Por que o senhor diz isso?

Interrogado:- Porque esse comentário dentro do partido era unânime.

Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento na investigação, que o depoente,

no caso o senhor, “Começou a fazer pagamentos para Luiz Argolo desde quando

o conheceu no ano de 2011, em razão dele pertencer ao PP e ser parceiro de

Mário Negromonte, que Luiz  Argolo presenciou algumas oportunidades em

que o depoente entregou dinheiro pra Mário Negromonte”.

Interrogado:- Confirmo.

Juiz Federal:-  Esse dinheiro que o senhor entregou para o Mário Negromonte

vinha desse esquema criminoso da Petrobras?

Interrogado:- Sim, senhor.

Juiz Federal:- E o senhor declarou também que ele presenciou a oportunidade

na qual o depoente,  no caso o senhor,  presenteou com um relógio Rolex o

senhor Paulo Roberto Costa.

Interrogado:-  Também  presenciou,  foi  na  festa  que  fizeram  para  o  Paulo

Roberto Costa em Brasília para o agradecimento com referência a ajuda de

campanha que foi feita em 2010.

[…]

Defesa:- Tem? Então tá.  Então todos esses deputados que frequentavam o seu

escritório e dele participavam sabiam que o senhor era o operador do partido

nas propinas da Petrobras?
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Interrogado:- Sabiam.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 352)

“Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  disse,  em  uma  daquelas  declarações

prestadas  junto  ao  termo,  que  o  senhor  Luiz  Argolo  presenciou  algumas

oportunidades em que o depoente,  o senhor,  entregou dinheiro para Mário

Negromonte.

Interrogado:-  Ah,  isso  sim, eu estava direto em Brasília,  na casa do  senhor

Mário Negromonte,  e  o  senhor  Luiz  Argolo era frequentador  da casa dele,

inclusive...

Ministério Público Federal:- Ele presenciou o senhor entregando dinheiro para o

senhor Mário Negromonte?

Interrogado:- Eu acho que na época, sim.

Ministério Público Federal:- E esse dinheiro era de onde?

Interrogado:- Isso aí já não tinha nada a ver com a questão das minhas ajudas com o

Luiz Argolo, não fazia parte de nada disso, isso era questão de valores que o PP

recebia da Petrobrás.

Ministério Público Federal:- Perfeito.”

2. Prova do envolvimento de LUIZ ARGÔLO com o esquema de corrupção na PETROBRAS

Conforme narrado nos itens I a III da inicial (fls. 2/22), o esquema de corrupção

na  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS  tinha  como  interessados  finais  e  maiores

beneficiários  alguns  políticos  integrantes  do  PARTIDO  PROGRESSISTA  (PP).  Segundo  PAULO

ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, aos integrantes do partido eram destinados 60% de toda a

propina  paga  por  empreiteiras  cartelizadas  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS:

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- E você tinha alguma parcela dessa propina?
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Depoente:- Tinha.  Dentro do que era para o PP, normalmente 60% era para o

partido,  do  1%,  60% era  para  o  partido,  em média  20% era  para  despesas,

emissões de notas, etc., e os outros 20% parte ficava comigo e parte ficava com o

Alberto Youssef.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Esses valores eles eram todos para o senhor Paulo Roberto Costa?

Interrogado:- Não.

Juiz Federal:- Como era feita a divisão desse 1%?

Interrogado:-  30% ia para o seu Paulo Roberto Costa, 60% ia para o Partido

Progressista, 5% pra mim de comissão e 5% para o João Cláudio Genu.”

LUIZ ARGÔLO, durante a maior parte de seu mandato de Deputado Federal da

54ª legislatura (2011-2015), foi integrante do PARTIDO PROGRESSISTA (PP), só tendo se desfiliado

em setembro de 2013, quando foi aprovada a constituição de seu novo partido, o SOLIDARIEDADE

(SD):

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

Interrogado:- Não Excelência, eu sei porque eu fui candidato em 2014 e eu ajudei a

fundar o Partido Solidariedade, mas eu não sei precisamente, porque foi, a gente

lutou  muito  na  Justiça  para  poder  formalizar  o  partido  né,  mas  assim que foi

formalizado, na mesma semana eu, eu mudei de partido, mas assim, já estava

trabalhando na ingressão da constituição do partido.

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

25/09/2013

[...]
07:08:22 Luiz Argôlo: Foi criado.
07:09:49 Alberto Youssef: Criado o que
07:10:42 Luiz Argôlo: Solidariedade
07:11:06 Alberto Youssef: Sim vi onten

[...]
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Embora ALBERTO YOUSSEF alegue que não fazia pagamentos a LUIZ ARGÔLO em

razão do esquema da PETROBRAS, o fato é que o ex-parlamentar sabia do esquema e tinha plena

ciência de que a distribuição das vantagens era feita a partir do caixa de ALBERTO YOUSSEF:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Ministério  Público  Federal:-  Certo.  Então  o  senhor  tinha  contato  com  essas

empreiteiras por conta do esquema na Petrobras e o senhor Luiz Argolo tinha

ciência disso?

Interrogado:- Sim, tinha ciência.

[…]

Juiz  Federal:-  E  quando  ele  reclamou  que  ele  não  recebia  do  esquema  da

Petrobras, ele mencionou a Petrobras, foi colocado explicitamente que ele não

recebia da parte do partido da Petrobras?

Interrogado:-  Mencionou,  eu  não  posso  mentir  aqui  e  dizer  que  ele  não

mencionou o que ele mencionou.

[…]

Juiz Federal:- Ele tinha conhecimento desse esquema criminoso da Petrobras?

Interrogado:- A meu ver tinha.

Juiz Federal:- Por que o senhor diz isso?

Interrogado:- Porque esse comentário dentro do partido era unânime.

Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento na investigação, que o depoente,

no caso o senhor, “Começou a fazer pagamentos para Luiz Argolo desde quando

o conheceu no ano de 2011, em razão dele pertencer ao PP e ser parceiro de

Mário Negromonte, que Luiz  Argolo presenciou algumas oportunidades em

que o depoente entregou dinheiro pra Mário Negromonte”.

Interrogado:- Confirmo.

Juiz Federal:-  Esse dinheiro que o senhor entregou para o Mário Negromonte

vinha desse esquema criminoso da Petrobras?

Interrogado:- Sim, senhor.
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Juiz Federal:- E o senhor declarou também que ele presenciou a oportunidade

na qual o depoente,  no caso o senhor,  presenteou com um relógio Rolex o

senhor Paulo Roberto Costa.

Interrogado:-  Também  presenciou,  foi  na  festa  que  fizeram  para  o  Paulo

Roberto Costa em Brasília para o agradecimento com referência a ajuda de

campanha que foi feita em 2010.

[...]

Defesa:- Tem? Então tá.  Então todos esses deputados que frequentavam o seu

escritório e dele participavam sabiam que o senhor era o operador do partido

nas propinas da Petrobras?

Interrogado:- Sabiam.”

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Ministério Público Federal:-  Há informação que houve um jantar por volta de

2010, 2011, com parlamentares do PP para homenagear o senhor, o senhor se

lembra disso?

Depoente:- Lembro.

Ministério  Público  Federal:-  O senhor  poderia  relatar  esse  jantar,  qual  que era  o

objetivo, quem estava presente?

Depoente:- O objetivo, foi feito um jantar lá em Brasília, acho que era um clube, eu

não conheço tanto Brasília para dizer o local exato, mas acho que era um clube, onde

tinham vários parlamentares do PP e, como eu era o representante do partido na

diretoria da Petrobras,  eles fizeram o jantar em minha homenagem, ocorreu esse

jantar.

Ministério Público Federal:- O Luiz Argolo estava?

Depoente:- Luiz Argolo? Talvez estivesse, talvez estivesse. O Luiz Argolo, eu fiquei

conhecendo ele no escritório do Alberto Youssef, eu não, vamos dizer, eu não tinha

nunca relação com ele, eu encontrei com ele umas 4, 5 vezes no escritório do Alberto,

aí bom dia, boa tarde, sabia que ele era deputado federal pela Bahia, pelo PP, mas

nunca participei de reunião com ele, nem discutimos nada em relação a nenhum

assunto, porque ele ia no escritório do Alberto Youssef para conversar com Alberto

Youssef.
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[...]

Ministério Público Federal:- Deixa eu retornar um pouco ao jantar.

Depoente:- Pois não.

Ministério Público Federal:-  Esse  jantar,  na verdade o objetivo  era homenagear o

senhor, era isso?

Depoente:-  É,  porque  eu  era  o  representante  do  partido  dentro  da  diretoria  da

Petrobras, sim.

Ministério Público Federal:- Nesse jantar foi de alguma forma mencionado captação

de recursos?

Depoente:- Não, não, foi uma homenagem.

Ministério Público Federal:- Uma homenagem então. O senhor recebeu um presente

nesse jantar?

Depoente:- Recebi um relógio.

Ministério Público Federal:- O senhor tem noção de valor desse relógio?

Depoente:-  Na  época  talvez  20.000  reais,  15.000  reais,  alguma  coisa  assim,  na

época.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 352)

“Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  disse,  em  uma  daquelas  declarações

prestadas  junto  ao  termo,  que  o  senhor  Luiz  Argolo  presenciou  algumas

oportunidades em que o depoente,  o senhor,  entregou dinheiro para Mário

Negromonte.

Interrogado:-  Ah,  isso  sim, eu estava direto em Brasília,  na casa do  senhor

Mário Negromonte,  e  o  senhor  Luiz  Argolo era frequentador  da casa dele,

inclusive...

Ministério Público Federal:- Ele presenciou o senhor entregando dinheiro para o

senhor Mário Negromonte?

Interrogado:- Eu acho que na época, sim.

Ministério Público Federal:- E esse dinheiro era de onde?

Interrogado:- Isso aí já não tinha nada a ver com a questão das minhas ajudas com o
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Luiz Argolo, não fazia parte de nada disso, isso era questão de valores que o PP

recebia da Petrobrás.

Ministério Público Federal:- Perfeito.”

Ao que indicam as provas produzidas neste processo, LUIZ ARGÔLO recebia os

valores em razão do esquema na PETROBRAS não apenas por meio de ALBERTO YOUSSEF, mas

também em rateios posteriores efetuados pela própria liderança do partido:

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Depoente:-  Bom, o meu contato mais direto era com José Janene, depois foi

com Mário Negromonte, e depois, pouquinho tempo lá, com o Ciro Nogueira,

esses eram os contatos que eu tinha. O José Janene me falou reiteradas vezes

isso, que ele fazia distribuição para os deputados do partido.

Juiz Federal:- E os outros dois?

Depoente:- Mário Negromonte também, e Ciro Nogueira foi muito curto, então

o espaço foi pequeno, mas as pessoas que acompanhavam o Ciro Nogueira,

que  foi  Arthur  de  Lira,  que  foi  Agnaldo,  que  foi  Eduardo  da  Fonte,  com

certeza.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Esses 60% do Partido Progressista, eu não sei se eu entendi, isso ia

para o partido ou ia pra políticos do partido?

Interrogado:- Ia pra políticos do partido, ia pra liderança do partido, que no

primeiro momento quem fazia a liderança era o seu José Janene. No segundo

momento eram mais quatro membros que era o João Pizzolati, Pedro Correa,

Mário Negromonte.

[…]

Juiz Federal:- Mas desse esquema criminoso da Petrobras ele não recebeu dinheiro?

Interrogado:- Olha, ele recebia de mim, do bolo que eu tinha porque na verdade

ele  não  tinha  muito  entendimento  dentro  do  partido  e  aí  eu  acabava  o

ajudando pessoalmente.
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Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento na fase de investigação: “João

Luiz Argolo fazia parte do rol de parlamentares do PP que recebia repasses mensais,

a partir dos contratos da Diretoria de Abastecimento da Petrobras”. É isso ou não,

senhor Alberto?

Interrogado:- É isso, mas por conta do que eu recebia e aí eu repassava a ele alguma

coisa.

Juiz Federal:- Da parte que o senhor recebia?

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- Não era da parte do partido?

Interrogado:-  Não.  A não ser  que ele  recebesse  lá  por  intermédio  do  Mário

Negromonte ou do líder,  mas aí  eu não ficava sabendo, ficava sabendo de

algumas.

[…]

Juiz Federal:- O senhor declarou também na investigação preliminar que parte dos

pagamentos  que  o  depoente  fazia  pra  Luiz  Argolo  era  decorrente  do  dinheiro

entregue pelas empreiteiras, contudo houve repasses que o depoente fez com aquele

dinheiro sem o conhecimento de Paulo Roberto e de Mário Negromonte, em razão do

depoente ter o controle do caixa do PP e apostar na carreira política de Luiz Argolo.

Interrogado:- É isso mesmo, senhor.

Juiz Federal:- Mas então ele recebia uma parte do partido também, o senhor tinha

conhecimento?

Interrogado:- Na verdade, como eu tinha o recebimento e eu tinha participação, e

recebia por mim, então do meu eu ajudava o Luiz Argolo por conta que ele dizia a

mim que ele não recebia do partido.

Juiz Federal:- Mas ele não recebia nada?

Interrogado:- Mas o dinheiro era do bolo.

Juiz Federal:- Ele não recebia nada da parte do partido?

Interrogado:- Pago por mim não, a não ser que os líderes faziam repasse a ele.

[…]

Defesa:- Porque o PP não permitiria também porque não permitia você passar direto

para Luiz Argolo nenhum repasse de dinheiro da Petrobras?

 95/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Interrogado:- Não só o Luiz Argolo, como vários outros integrantes do partido,

se ele tivesse alguma coisa que recebesse, quem iria fazer eram os líderes do

partido.

[…]

Defesa:- Perfeito. O senhor dava esse dinheiro para o Luiz Argolo, como o senhor

disse,  por  interesse  próprio,  do  seu  dinheiro,  o  partido  nunca  pediu  pra  pagar

nenhum valor  a  Luiz  Argolo  referente  ao esquema de corrupção da Petrobras,  é

verdade?

Interrogado:- É verdade. Quem controlava esse assunto de pagamentos e sempre

me  pedia  pra  que  eu  não  fizesse  nenhum  repasse  a  ele  era  o  Mário

Negromonte.

Defesa:- Então o senhor dava do seu dinheiro, da sua remuneração?

Interrogado:- Como eu já expliquei aqui.””

É  provável  que  tais  repasses  a  LUIZ  ARGÔLO também fossem efetuados  por

MARIO NEGROMONTE, que, como se sabe, era um dos líderes do PARTIDO PROGRESSISTA que

sucederam JOSÉ JANENE na coordenação da distribuição de valores provenientes do esquema de

corrupção na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS:

(PAULO ROBERTO COSTA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- O senhor falou que houve uma alteração na liderança

do Partido Progressista?

Depoente:- Perfeitamente.

Ministério Público Federal:- E o que isso gerou em termos do repasse de vantagens

indevidas?

Depoente:- Em determinado momento, houve, vamos dizer, uma ruptura dentro do

partido  que  era  capitaneado  pelo  Mário  Negromonte e  começou  a  ser

capitaneado pelo senador Ciro Nogueira, e aí uma série de políticos apoiou o Ciro

Nogueira, ele foi indicado lá para ser o presidente do partido, se não me engano, e

houve uma certa  ruptura do grupo do Mário  Negromonte  com o grupo do Ciro

Nogueira.  Me foi  dito  na época pelo grupo do  Ciro Nogueira  que eles  não
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estavam satisfeitos dos valores que eles recebiam porque achavam que tinham

valores  muito  maiores  e  que  não  eram  repassados  para  o  grupo  do  Ciro

Nogueira,  que  isso  ficaria  muito  ainda  capitaneado  pelo  grupo  do  Mário

Negromonte, então isso resultou uma ruptura, foi isso que me contaram.

[…]

Ministério Público Federal:- O senhor já falou alguma coisa a respeito, mas só para

esclarecer  melhor,  a  questão  da  destinação  dos  recursos  para  determinados

parlamentares, isso era escolhido pelo Alberto Youssef, ele tinha autonomia para isso,

como é que funcionava essa questão?

Depoente:- O que era do PP, que eu tenho conhecimento, na época do Janene, ele

que decidia os valores que iam ser pagos aos componentes do PP, depois teve um

período  que  o  Mário  Negromonte  assumiu,  imagino  que  era  o  Mário

Negromonte que fazia isso, eu nunca soube que era o Alberto Youssef que definia

percentual  para  cada  político,  o  que  eu  tenho  conhecimento  o  Alberto  Youssef

efetuava o pagamento, mas o percentual que ia para o político A, para o político B,

político  C,  acho  eu  que  nunca  foi  de  autonomia  do  Alberto,  era  autonomia  do

Janene, Mário Negromonte e depois, com certeza, do Ciro Nogueira.

[…]

Juiz Federal:- Outros defensores têm indagações? Não? Então uns esclarecimentos do

juízo assim muito rapidamente, o senhor mencionou, senhor Paulo, que desse 1%,

60% ia para o partido, é isso?

Depoente:- 60% ia para o PP.

Juiz Federal:- Mas o senhor disse que não fazia essa distribuição, mas o senhor

tinha conhecimento de como era feita essa distribuição?

Depoente:- Não, eu sabia que na época do Janene ele fazia essa distribuição para os

políticos que atendiam ao partido, que eram do partido, e depois que ele faleceu, que

ele  deixou de  fazer  isso,  que ele  ficou doente,  melhor dizendo,  coube ao Mário

Negromonte fazer esse processo e depois, com essa briga interna do PP, passou

para o Ciro Nogueira, mas como era feita essa distribuição eu nunca tive acesso a

isso.

Juiz Federal:- Mas o senhor tem conhecimento como era isso, todos recebiam, alguns

recebiam, a maior parte recebia, uma minoria recebia, o senhor não tem nenhuma

noção disso?
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Depoente:- Não, noção eu tenho, tanto que havia um desconforto dentro do partido

e até essa quebra depois do Mário para o Ciro é porque o pessoal ligado ao Ciro se

sentia desprestigiado em relação ao que era coletado, arrecadado.

Juiz Federal:- Isso foi lhe falado diretamente?

Depoente:- Isso me foi falado diretamente pelo grupo do Ciro, tanto que eles falaram

“Não dá pra continuar desse jeito porque nós estamos sendo”, isso me falaram, não

sei se foi o Ciro, não tenho certeza se foi o Ciro ou se foi o Eduardo da Fonte, ou foi o

Agnaldo,  um dos  três  me  falou,  “Nós  estamos  totalmente  insatisfeitos  porque  o

processo privilegia o lado A e não privilegia o lado B”, isso me foi dito por um dos

três.”

Ressalte-se, nesse sentido, que LUIZ ARGÔLO foi, inclusive, ameaçado pelo filho

de MARIO NEGROMONTE para que não celebrasse  com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL um

acordo de colaboração:

(ARICARLOS ROCHA NASCIMENTO, evento 193)

“Defesa:- Senhor Ari, recentemente o senhor encontrou o senhor Mario Negromonte

ou alguém da família dele, especificamente Mario Negromonte Junior?

Depoente:- Encontrei num shopping aqui da cidade, chamado Shopping Salvador, em

um restaurante chamado Sergio Arno 33.

Defesa:- Ele mandou algum recado para o senhor Luiz Argolo?

Depoente:- Olha, mandou, mas eu fiquei tão chateado que eu não sei nem como é

que o senhor está sabendo disso, eu nunca narrei isso, eu não passei para ninguém,

assim,  além  de  um  amigo  muito  íntimo  que  estava  comigo,  foi  um  momento

bastante  chato,  foi  feito ameaças grossas,  com um comportamento mal educado

entendeu, inclusive se eu tivesse reagido antes era até para ter chegado às vias de

fato, mas de uma forma bastante agressiva.

Defesa:- O senhor pode dizer o que foi dito?

Depoente:- Posso. Ele me perguntou por Luiz, eu disse que o Luiz estava em

Curitiba, ele perguntou se eu estava tendo contato com ele, eu disse que não

porque só a família de 1º e 2º grau, de 1º grau é que poderia visitá-lo, que eu
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tentei ir e não consegui, e me perguntou se o Luiz fez delação premiada, eu

disse que não sabia e que para ter informações aí ele como sendo de deputado

federal  seria  muito  mais  importante,  aí  ele  me  disse  que  se  Luiz  ficasse

“pianinho”, “quietinho”, não entregasse ninguém, assim que ele sair da poli...

daí de Curitiba ele logo, logo, ia ser ajudado para ter, como é que eu diria, um

retorno  breve  à  vida  política,  mas  se  não fizesse  que  já  sabia  qual  era  o

destino de delator; aí eu disse para ele que eu não era moleque de recado, que

eu era não, eu sou amigo de Luiz Argolo, estou emocionado inclusive por vê-lo

aí na imagem e mandar um abraço para ele, é um amigo de vários anos e que

eu gosto muito, e ele disse isso, que delator tinha família aqui fora, coisa e tal,

que tomasse cuidado, eu falei que não era moleque de recado.

Defesa:- O senhor disse que ele falou que sabia qual era o destino de delator,

ele disse qual era especificamente o destino?

Depoente:-  Pois é, disse isso, que delator tem família, tinha mãe, tinha pai, e

depois quando acontecesse alguma coisa não sabia o porquê.

[…]

Ministério Público Federal:- Quando que foi esse episódio exatamente?

Depoente:- Exatamente eu não sei precisar, senhor, mas não tem muito mais de

1 mês não.

Ministério Público Federal:- Foi um encontro casual ou foi...?

Depoente:- Não, eu estava no restaurante, ele tem uma entrada, com umas mesas

assim lá embaixo na entrada, você fica controlando o movimento, que é uma área

gourmet  do  shopping.  Ele  estava  sentado  na  frente  com  esse  amigo  porque

aguardava um cliente e aí eu estava lá dentro do restaurante e ao sair para ir ao

toalete, ao banheiro, ele me viu, tocou nas minhas costas, quando eu virei, tomei um

susto até, assim, porque eu não esperava que a conversa fosse para esse lado.

Ministério Público Federal:- O senhor disse que era o... a pessoa que falou?

Depoente:- Mário Negromonte Junior, deputado federal.

Ministério Público Federal:-  Que é o filho do Mario Negromonte, tá. Deixa eu te

fazer mais algumas perguntas. O senhor conhece o Alberto Youssef?”
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A instrução demonstrou, porém, que LUIZ ARGÔLO se sentia preterido dentro do

PARTIDO PROGRESSISTA por não receber dos líderes o que julgava ser devido a ele em razão do

esquema da PETROBRAS:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

Juiz  Federal:-  Alguns  esclarecimentos  adicionais  do  juízo  muito  rapidamente.  O

senhor falou que o senhor Luiz Argolo reclamou ao senhor que ele não recebia

valores do esquema criminoso da Petrobras, é isso?

Interrogado:- Ele falava que o partido não o ajudava em nenhum sentido com

esses valores.

Juiz Federal:- Que eram da Petrobras?

Interrogado:- Que eram da Petrobras.

Diante  disso,  LUIZ  ARGÔLO,  pretendendo  obter  mais  vantagens  indevidas

provenientes da PETROBRAS do que aquelas distribuídas internamente pelos líderes do PARTIDO

PROGRESSISTA, passou a solicitar diretamente a ALBERTO YOUSSEF vantagens extras38.

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Interrogado:- Na verdade, como eu tinha o recebimento e eu tinha participação, e

recebia por mim, então do meu eu ajudava o Luiz Argolo por conta que ele dizia a

mim que ele não recebia do partido.”

A solução encontrada por ALBERTO YOUSSEF para atender às solicitações de LUIZ

ARGÔLO sem contrariar as determinações da liderança do partido foi oferecer, prometer e efetuar

os pagamentos com recursos próprios (ou recursos do próprio Partido por ele geridos), em troca

da mercancia da função parlamentar exercida por LUIZ ARGÔLO, como se verá no próximo item:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

38 Embora algumas das vantagens mencionadas na inicial tenham sido solicitadas por LUIZ ARGÔLO após a
sua desfiliação do PARTIDO PROGRESSISTA, que se deu em setembro de 2013, não há óbice a que tais
vantagens  tenham  sido  solicitadas  em  razão  do  esquema  da  PETROBRAS,  pois  os  contratos  das
empreiteiras cartelizadas se protrairam no tempo e, enquanto vigentes, proporcionaram pagamentos de
propina a todos os envolvidos originariamente no esquema, a exemplo de ALBERTO YOUSSEF e PAULO
ROBERTO COSTA, que continuaram a receber recursos mesmo após a aposentadoria deste.

 100/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

“Defesa:- Porque o PP não permitiria também porque não permitia você passar

direto para Luiz Argolo nenhum repasse de dinheiro da Petrobras?

Interrogado:- Não só o Luiz Argolo, como vários outros integrantes do partido,

se ele tivesse alguma coisa que recebesse, quem iria fazer eram os líderes do

partido.

[...]

Juiz Federal:-  E aí o senhor decidiu começar a contribuir com ele com a sua

parte?

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- Foi essa a resposta que o senhor deu?

Interrogado:- Foi.

Juiz Federal:- Com a sua parte dos valores do esquema da Petrobras?

Interrogado:-  Não,  com a  minha parte  dos  valores  que  eu  recebia,  que  eu

recebia valores de vários assuntos, não só da Petrobras, tinha negócios que eu

fazia  que  era  negócio  de  comissionamento  de  venda de  tubo,  negócio,  de

outros negócios, esse dinheiro era todo misturado ali, eu não posso dizer que

“Ah, esse dinheiro veio da Petrobras” ou “Esse dinheiro não veio”.

Juiz Federal:- O que o senhor respondeu a ele é que o senhor ia contribuir então

com a sua parte?

Interrogado:- Sim, que eu ia ajudá-lo com o que eu poderia fazer.

Juiz Federal:- Inclusive da parte que o senhor recebia do dinheiro da Petrobras?

Interrogado:- Sim, sim.

Juiz Federal:- Isso foi objeto de conversação explícita?

Interrogado:- Não, eu não cheguei a falar do dinheiro que eu recebia da Petrobras,

eu disse a ele que eu, Alberto Youssef, iria ajudá-lo da maneira que eu podia ajudar e

assim o fiz.

Juiz Federal:- E quando ele reclamou que ele não recebia do esquema da Petrobras,

ele mencionou a Petrobras, foi colocado explicitamente que ele não recebia da parte

do partido da Petrobras?

Interrogado:- Mencionou, eu não posso mentir aqui e dizer que ele não mencionou o

que ele mencionou.”
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3.  Prova  da  mercancia da  função  de  Deputado  Federal  exercida  por  LUIZ  ARGÔLO,  no

interesse de ALBERTO YOUSSEF

No curso da instrução, ALBERTO YOUSSEF confessou que prometia,  oferecia e

pagava  vantagens  indevidas  que  por  sua  vez  eram  solicitadas,  aceitas  e  recebidas  por  LUIZ

ARGÔLO em razão de seu cargo de Deputado Federal:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Mas desse esquema criminoso da Petrobras ele não recebeu dinheiro?

Interrogado:- Olha, ele recebia de mim, do bolo que eu tinha porque na verdade

ele  não  tinha  muito  entendimento  dentro  do  partido  e  aí  eu  acabava  o

ajudando pessoalmente.

Juiz Federal:- O senhor declarou no seu depoimento na fase de investigação: “João

Luiz Argolo fazia parte do rol de parlamentares do PP que recebia repasses mensais,

a partir dos contratos da Diretoria de Abastecimento da Petrobras”. É isso ou não,

senhor Alberto?

Interrogado:-  É isso, mas por conta do que eu recebia e aí eu repassava a ele

alguma coisa.

Juiz Federal:- Da parte que o senhor recebia?

Interrogado:- Sim.

Juiz Federal:- Não era da parte do partido?

Interrogado:-  Não.  A  não  ser  que  ele  recebesse  lá  por  intermédio  do  Mário

Negromonte ou do líder, mas aí eu não ficava sabendo, ficava sabendo de algumas.

Juiz Federal:- A partir de quando o senhor começou a efetuar pagamentos pra

ele?

Interrogado:- Ele foi eleito em 2010, eu acredito que eu comecei a ajudar a ele a

partir de 2011, mas não lembro bem a data.

[…]

Juiz Federal:- O senhor pagava um percentual ou pagava mensal pra ele?
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Interrogado:- Não, eu fazia uma ajuda mensal pra ele.

Juiz Federal:- Quanto que era a ajuda mensal?

Interrogado:- Às vezes 30, às 40, às vezes 20, dependia.

Juiz Federal:- Isso desde o período lá que o senhor conheceu ele, 2010, é isso?

Interrogado:-  Não,  acho que  foi  depois,  2011...  Eu conheci  ele  final  de  2010,  eu

conheci ele na verdade no jantar do Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- Seriam 30, 40 mil mensal aproximadamente?

Interrogado:- É, eu acredito que seria aí mais ou menos esse valor.

Juiz Federal:-  E o senhor repassava esses valores como pra ele, tinha algum

procedimento especial?

Interrogado:-  Não, às vezes ele retirava lá no escritório, muitas vezes quando

ele ia em São Paulo cuidar de algum assunto do partido ele acabava passando

no escritório.

Juiz Federal:- O senhor depositava em conta dele também?

Interrogado:- Às vezes ele deixava conta pra que fizesse depósito.

Juiz Federal:- O senhor lembra alguma conta que o senhor depositou pra ele?

Interrogado:- Não lembro, mas deixava várias contas.

[…]

Defesa:-  Perfeito.  O  senhor  dava  esse  dinheiro  para  o  Luiz  Argolo,  como  o

senhor disse, por interesse próprio, do seu dinheiro, o partido nunca pediu pra

pagar nenhum valor a Luiz Argolo referente ao esquema de corrupção da Petrobras,

é verdade?

Interrogado:- É  verdade.  Quem  controlava  esse  assunto  de  pagamentos  e

sempre me pedia pra que eu não fizesse nenhum repasse a ele era o Mário

Negromonte.

Defesa:- Então o senhor dava do seu dinheiro, da sua remuneração?

Interrogado:- Como eu já expliquei aqui.”

Os pagamentos a LUIZ ARGÔLO, segundo ALBERTO YOUSSEF, não eram feitos de

forma desinteressada, pois visavam influenciar na atuação funcional do então Deputado Federal:
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(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- E o senhor ajudava a ele, tinha algum, desinteressado, ou qual era o

seu interesse nisso?

Interrogado:- Olha, eu achava o João Luiz Argolo um político que poderia ter uma

certa expressão em algum momento da sua carreira, ele era um político bem ativo e

lógico que eu aspirava alguma coisa naquele político, por conta de que eu achava

que ele poderia chegar ao Governo do Estado, ao Senado, enfim.”

E de fato, em ao menos duas ocasiões, LUIZ ARGÔLO se valeu de seu cargo de

Deputado Federal para atender os interesses de ALBERTO YOUSSEF. Em uma das oportunidades,

LUIZ ARGÔLO intercedeu por ALBERTO YOUSSEF junto ao BANCO DO NORDESTE para que este

conseguisse uma linha de crédito para a GFD INVESTIMENTOS. Na outra, LUIZ ARGÔLO tentou se

reunir com RENAN CALHEIROS e RENANZINHO para que estes ajudassem ALBERTO YOUSSEF a

alocar no mercado debêntures emitidas pela MARSANS. Veja-se:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Tem uma referência a um financiamento do Banco do Nordeste,

que ele teria ajudado o senhor, isso aconteceu?

Interrogado:- Não. Eu tinha pedido a ele pra que ele agendasse uma reunião com o

diretor do Banco do Nordeste pra que eu pudesse pleitear um financiamento, pra

fazer  uma reforma num hotel  que eu tinha em Porto  Seguro,  mas  essa reunião

acabou não acontecendo porque a gente veio preso no dia 17 e essa reunião iria

acontecer praticamente naquele dia, se eu não me engano.

Juiz Federal:- Ele ia auxiliar o senhor?

Interrogado:- Ele que conseguiu marcar a reunião.

[…]

Juiz Federal:-  Depois  o senhor declarou também “Luiz  Argolo prometeu ajudar o

depoente pra obter um financiamento perante o Banco do Nordeste, que o depoente

pretendia financiar a reforma do hotel Príncipe das Enseadas. Ele prometeu mesmo?

Interrogado:- Não, ele prometeu que ia agendar a reunião e, no caso, é lógico

que pra que eu obtivesse o financiamento teria que ter todas as suas garantias

e o financiamento correria dentro do organograma normal.
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[…]

Ministério  Público  Federal:-  Perfeito.  Agora  especificamente  em  relação  ao

financiamento perante o Banco do Nordeste, por que o senhor pediu ajuda ao Luiz

Argolo pra marcar essa reunião e não procurou a via normal de marcar uma

reunião como qualquer outra pessoa?

Interrogado:- Olha,  normalmente  nesses  bancos  estatais,  BNDES,  Banco  do

Nordeste, qualquer órgão público, se você não vier com um padrinho é muito

difícil você conseguir inclusive até uma reunião.

Ministério  Público  Federal:-  Então o seu  padrinho nesse  financiamento  era o

senhor Luiz Argolo?

Interrogado:-  Para marcar a reunião para discutir sobre esse assunto era, não

quer dizer que isso pudesse acontecer ou não.

Ministério Público Federal:- Certo. Mas o senhor o procurou pra ter essa ajuda de

padrinho?

Interrogado:- Sim.”

(CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, evento 337)

“Ministério  Público  Federal:-  Perfeito.  Existe  também um outro  fato  apontado na

denúncia a respeito de um financiamento que o Senhor Alberto teria interesse

junto ao Banco do Nordeste. O senhor tem conhecimento a respeito desse fato?

Interrogado:- Sim. A GFD adquiriu um imóvel em Porto Seguro, o Hotel Príncipe da

Enseada,   e  este  hotel  foi  comprado  em  leilão.  O  hotel  estava  com  bastantes

problemas estruturais e foi fechado, salvo engano, em final de dois mil... não, meados

de 2013. E o objetivo era fechar o hotel para fazer uma reforma. Só que a GFD não

tinha capacidade financeira para assumir também essa reforma. E começou-se então

a procurar alternativas de captação de recursos para fazer uma reforma. O Alberto

mencionou comigo... mencionou para mim que o Banco do Nordeste poderia fazer

este financiamento desta reforma. Ele comentou assim.

Ministério Público Federal:- Perfeito. O senhor tem conhecimento se o senhor Luiz

Argolo prometeu ajudar o senhor Alberto Youssef a obter esse financiamento

junto ao Banco do Nordeste?

Interrogado:- Eu não sei, eu não participei dessas tratativas entre eles. O que me foi
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dito,  inclusive  no dia 17 de março,  no dia que houve a Operação Lava Jato.  Eu

estava saindo de casa para ir para Salvador me encontrar com o Deputado

Luiz Argolo, porque nós iríamos a uma reunião no Banco do Nordeste.

Ministério  Público  Federal:-  Certo.  Então,  o  ex-deputado  Luiz  Argolo  iria

acompanhar o senhor nessa reunião no Banco do Nordeste?

Interrogado:- Sim.

Ministério Público Federal:- O senhor sabe se foi ele que conseguiu marcar essa

reunião no Banco do Nordeste?

Interrogado:- O Alberto disse que foi ele que conseguiu marcar.

[…]

Defesa Argolo:-  Perfeito. Sabe informar se você chegou a falar direto com o

Deputado Luiz Argolo sobre a reunião no Banco do Nordeste?

Interrogado:- Eu acho que cheguei a falar um pouco com ele, alguns dias antes

ou através da Elia. Não me lembro se foi diretamente com ele. Eu sei que foi

agendada  essa  reunião  e  eu  combinei  alguma  coisa,  com  ele,  para  me

encontrar para irmos ao Banco do Nordeste.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Nessa conversa, em duas mensagens, o senhor se refere a "pai". Em

12/03/2014 o senhor manda para o senhor Luiz Argolo: “Sim, trabalho, fale com o

"pai" para empurrar essa porra, tá na bica é só dizer que é do interesse dele e que é

pra fazer”. Depois, em seguida, o senhor também, ele manda para o senhor:  “Saí

agora da sala do "pai", ele não quer fazer nada por lá, prefere que seja por cá”. De

quem os senhores estão falando? Posso lhe mostrar as mensagens aqui, é da mesma

época que o senhor está falando do Mateus.

Interrogado:- Então deixa eu me lembrar... Olha, eu me lembro que foi isso sim, eu

tinha na verdade feito umas emissões de debêntures da empresa Marsans e eu

estava pedindo ajuda pra que eu colocasse essas empresas em alguns fundos,

e eu me lembro de ter pedido ao Luiz Argolo pra ver se ele não falava com o,

na época, senador Renan, pra que se eu não conseguisse colocar esse valor de

debêntures na (ininteligível),  mas isso não chegou a acontecer; como eu já

expliquei  essas  debêntures  não  chegaram  a  ser  colocadas  no  mercado  e
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chegou a não acontecer, até porque eu não consegui marcar a reunião com o

Renan.

Juiz Federal:- Mas, então, quem é "pai" aqui nessa história toda?

Interrogado:-  Provavelmente ele deve ter falado com ou filho do Renan e aí

deve ter surgido essa história pai e filho, alguma coisa assim nesse sentido.

Até porque na época o "Renanzinho" era deputado com ele. Mas, quero deixar

claro que isso não aconteceu, a operação não foi feita e eu não tive contato

nenhum com, nem com o Renan.

Juiz Federal:- Ele (ininteligível) para o senhor em 12/03/2014: “Eu entrei junto com o

filho, não houve tempo dele passar a opinião”.

Interrogado:- Foi exatamente isso, então...

Juiz Federal:- É pai e filho nesse caso?

Interrogado:- É, o filho, ele deve ter junto do filho ter encontrado o pai pra falar do

assunto, mas que não aconteceu.”

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

12/03/2014

13:57:12 Luiz Argôlo: Sai agora da sala do Pai
13:57:29 Luiz Argôlo: Ele n quer fazer nada por lá
13:57:37 Luiz Argôlo: Prefere q seja por cá
13:57:43 Luiz Argôlo: Agora n sei mais
13:58:22 Luiz Argôlo: E eu entrei junto com o filho,nao ouve tempo dele passar a opinião

4.  Prova  do  oferecimento/prometimento  e  da  solicitação/recebimento/aceitação  de

vantagens indevidas pagas a LUIZ ARGÔLO, em razão do cargo de PAULO ROBERTO COSTA e

em razão de seu cargo de Deputado Federal,  com recursos “sujos” do caixa de ALBERTO

YOUSSEF em operações de “lavagem de dinheiro”

4.1. Casabella

Em 15/10/2013, LUIZ ARGÔLO enviou mensagem de BBM (evento 1, OUT28) para

ALBERTO YOUSSEF na qual solicita o pagamento de despesa junto à loja de móveis CASABELLA no

valor de R$ 13.200,00. ALBERTO YOUSSEF, por sua vez prometeu que realizaria o pagamento:
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Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

15/10/2013

07:30:40 Luiz Argôlo: Tem uns pagamentos pra serem feitos posso passar
07:51:10 Alberto Youssef: Entao passa

[...]
09:52:29 Luiz Argôlo: Oi passo já as contas
09:52:43 Alberto Youssef: Ok
10:07:41 Luiz Argôlo: Casabella CNPJ-05.039.935/0001-03 Bradesco ag,3547-5. CC.16103-

9 valor 13.200,00.
10:08:02 Alberto Youssef: Ok

Em 16/10/2013, ALBERTO YOUSSEF confirma por mensagem de BBM (evento 1,

OUT28) que realizou o pagamento e apresenta o comprovante do respectivo depósito:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

15/10/2013
17:43:00 Luiz Argôlo: Meu irmão deu certo???
20:43:29 Luiz Argôlo: ...
20:43:31 Luiz Argôlo: ??

16/10/2013 07:15:59 Luiz Argôlo: Bom dia
07:17:51 Luiz Argôlo: Teve problema?
07:22:57 Alberto Youssef: Bom dia
07:23:17 Alberto Youssef: Você pode me ligar em 30 minutos estou no banho
07:30:59 Luiz Argôlo: Em 1 hora te ligo
07:38:06 Alberto Youssef: Ok
11:00:07 Luiz Argôlo: Consegue o comprovante
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12:11:08 Alberto Youssef: Imagens\IMG00031-20131016-1210.jpg

O pagamento  em questão  teve  por  objeto  arcar  com parcela  da  compra  de

móveis, no valor total de R$ 39.661,37, efetuada por EMILIE GRISI NUNES, esposa de LUIZ ARGÔLO,

conforme informações e documentos apresentados pela própria empresa, dentre os quais notas

fiscais de venda, pedido de venda, comprovantes de depósito e extratos de conta corrente (evento

1, OUT29, 30, 32 33, 34 e 35). Esta informação foi confirmada em depoimento prestado pela dona

da CASABELLA em juízo:

(MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA QUEIROZ, evento 167)

“Depoente:- Eu tenho uma loja na Alameda das Espatódeas, Casabella, e eu sou a

proprietária,  eu  tenho  um  papel  de  gerenciar  a  loja  de  uma  forma,  assim,

coordenando vendas, o administrativo.

Ministério Público Federal:- Essa loja é loja de móveis, isso?

Depoente:- Móveis, móveis e tecidos.

Ministério  Público  Federal:-  A  senhora  se  recorda  de  alguma venda feita  para  o

senhor Luiz Argôlo em 2013?

Depoente:- Olha, eu tenho uma equipe de vendas, eu não fico à frente da equipe de

vendas, e uma venda de 2013 realmente para mim, eu fiquei surpreendida quando

perguntaram porque eu não tinha nenhuma lembrança, porque não me consta na

loja o nome do senhor Luiz Argôlo.

Ministério  Público  Federal:-  Aqui  consta  da  denúncia  que  no  dia  16/10/2013,  o

senhor  Luiz  Argôlo  acompanhado  de  sua  esposa,  o  casal  fez  uma  compra  de
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R$13.200 em móveis na loja da senhora, certo? A senhora não tem lembrança sobre

essa operação?

Depoente:- Não, eu não estava presente nesta compra e não tenho lembrança da

presença dele, não tenho lembrança, nem dela, porque eu não estava presente.

Ministério Público Federal:- E a senhora então, nesse caso, não vai saber dizer qual

foi a forma de pagamento, quem foi o responsável pelo pagamento, entre outras

coisas?

Depoente:-  Quando  os  senhores  solicitaram,  eu  fui  comunicada  que  estava

havendo um inquérito...  procurando ter conhecimento do que aconteceu, eu

pedi para o setor administrativo, jurídico, para verificar e foi verificado uma

compra  com  o  nome  de  uma  senhora  Noeli...  Emilie  essa  Emilie  e  foi

constatada a forma de pagamento que veio,  via pagamento banco,  assim,

meio, sem muita nitidez, e nós perguntamos para saber se era exatamente

isso,  porque,  a  forma  de  pagamento  lá  na  loja  acontece  assim,  o  cliente

compra, ele diz “Não, eu vou fazer um pagamento via depósito bancário” e

desta forma com o próprio vendedor a pessoa que comprou liga e diz “Olha, o

pagamento foi feito” e a gente checa que o pagamento foi feito pelo valor que

tinha a receber, de 13 mil e alguma coisa, então foi recebido e quando vocês

solicitaram que a gente verificasse, vimos, consta esse pagamento com o nome

de alguém que a gente chegou à conclusão que foi relativa a essa compra.

Ministério Público  Federal:-  O pagamento não foi  efetuado de uma conta da

senhora Emily ou do senhor Luiz Argôlo, foi  efetuado o pagamento de um

terceiro chamado Tiago, a senhora tem conhecimento disso?

Depoente:-  Exato. Tenho porque a gente procurou rastrear isso para enviar o

documento para vocês, por isso eu fiquei tendo conhecimento.

Ministério Público Federal:- E esse pagamento correspondia a uma das parcelas

de uma compra um pouco maior, num valor de um pouco mais de 36 mil reais,

39 mil reais?

Depoente:- Exatamente.”

Da documentação fornecida pela CASABELLA (evento 1, OUT30) se extrai que o

depósito foi efetuado por TIAGO NOVAES DIAS. Embora LUIZ ARGÔLO se aproveite desta brecha
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para afirmar que este pagamento não lhe diz respeito, o fato é que, como se verá mais adiante,

TIAGO NOVAES DIAS possui relações comprovadas com ALBERTO YOUSSEF e fez o depósito a

pedido dele:

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

Juiz  Federal:  -  Certo,  mas o senhor disse que o Senhor Alberto Youssef  não

pagou, não fez esse depósito?

Interrogado:- Certamente Excelência, esse pagamento não foi feito, certamente

não.

Juiz Federal: - Quem fez esse pagamento de 13.200 então?

Interrogado:- Os treze e duzentos se está quitado lá fui eu que paguei, agora se

foi...

Juiz  Federal:  - Saiu  da  conta  de  Tiago  Novaes  Dias,  tem  um  comprovante

bancário.

Interrogado:- É, mas esse pagamento Excelência eu não sei se foi, foi referência

à minha compra, é isso que eu não sei Excelência.

Juiz Federal: - Mas o treze e duzentos foi uma coincidência, o senhor pediu treze

e duzentos para o Senhor Alberto Youssef, daí vem 13.200 num pagamento de

débito que é informado que é da sua conta, é coincidência o senhor acha?

Interrogado:-  Mas assim, é,  eu participei  da audiência,  é,  Excelência,  e  a dona,  a

proprietária informou que tinha esse pagamento lá, mas assim seria interessante que

tivesse informação ou quebra do sigilo bancário dela, eu não posso afirmar que esse...

Juiz  Federal:  -  Tem um comprovante  bancário  de  13.200  de  Tiago  Novaes  Dias.

Quem que é Tiago Novaes Dias?

Interrogado:- Eu não conheço Tiago Novaes.

Juiz Federal: - E como é que o senhor explica que ele pagou 13.200 na sua conta?

Interrogado:- Mas é isso Excelência eu não sei se esse pagamento foi, eu não posso

afirmar um pagamento que não, eu não conheço Tiago, então eu não iria pedir para

Tiago fazer esse pagamento para mim.

Juiz Federal: - Como o senhor pagou esses 39.631 então?

Interrogado:- Como era parcelado mensal, eu paguei com, ou foi dinheiro meu, de
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conta em cheque que eu paguei...

Juiz Federal: - Então o senhor tem os comprovantes pro senhor demonstrar que o

senhor pagou essa conta?

Interrogado:- Certamente sim Excelência.

Juiz Federal: - E o senhor vai juntar isso no processo?

Interrogado:- É, eu estou detido, eu não sei como é que eu vou conseguir isso, mas foi

pago, foi pago sim.

Juiz Federal: - Então esse 13.200 não tem nada a ver com a sua conta?

Interrogado:- Eu não conheço esse Tiago, então se o Tiago fez um pagamento e se

coincide com o meu valor eu não pedi ao Tiago para fazer nenhum pagamento.

Juiz Federal: - Do nada ele não pagou né senhor Argolo?

Interrogado:- Eu sei Excelência, mas se eu não conheço o Tiago como é que eu posso

dizer  que esse pagamento foi  da minha compra,  se nas próprias  mensagens que

Vossa Excelência me apresentou, é, sequencialmente depois desses treze e duzentos,

não foi feito o depósito, como é que eu posso afirmar que esse depósito foi meu."

TIAGO NOVAES DIAS, segundo ALBERTO YOUSSEF, é pessoa que possui algum

grau de parentesco com MARIO NEGROMONTE e que eventualmente movimentava recursos a

pedido do doleiro:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 352)

"Ministério  Público  Federal:-  Certo.  Também de  acordo  com os  documentos  que

foram juntados com a denúncia, no dia 15 e 16/10/2013, o senhor confirmou uma

transferência em favor do senhor Luiz Argolo, no valor de 13.200 reais, a favor da

Casa Bela  Essencial  Comércio  e Indústria  de  Imóveis.  Nas  mensagens  que foram

interceptadas, cujo relatório também já se encontra no processo, o senhor enviou um

comprovante nesse valor e indicou pela mensagem que tinha feito esse pagamento.

Eu pergunto para o senhor, quando o senhor enviava o comprovante para o

senhor Luiz Argolo, era porque o senhor tinha de fato efetuado o pagamento?

Interrogado:- Lógico."
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(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz  Federal:-  Depois  tem,  em seguida,  nesse  mesmo dia  15,  o  repasse  de  duas

contas para o senhor, Casabela e Bombaim Agropecuária, ele repassa para o senhor

pra depósitos.

Interrogado:- Com certeza eu devo ter feito.

[…]

Ministério  Público  Federal:-  Em  relação  aos  depósitos  que  foram  feitos  pra

Casabela, a transferência foi feita a partir de uma conta em nome de Tiago

Novaes Dias, o senhor se recorda quem é essa pessoa?

Interrogado:-  Olha,  Tiago  Novaes  Dias,  se  eu  não  me  engano,  é  sobrinho,

alguma coisa, tem parentesco com o Mário Negromonte.

[…]

Defesa:- Perfeito. O senhor tem certeza, que o senhor falou do Tiago, seria sobrinho

do Mário Negromonte, mas o senhor tem certeza disso ou não, de um pagamento

que foi feito?

Interrogado:- Olha, eu tenho praticamente esse nome ligado ao Mário Negromonte,

porque às vezes eu mandava dinheiro pra Salvador pra entregar a Mário, e Mário

não estava em Salvador e muitas vezes quem recebia era um tal de Tiago, e se eu

não me engano, na minha memória, seria esse Tiago.

Ministério Público Federal:- Mas certeza não tem com esse sobrenome, é isso?

Interrogado:- Não.”

A relação entre  TIAGO NOVAES DIAS  e ALBERTO YOUSSEF resta cabalmente

comprovada  no  RIF/COAF  16143,  item  15.1,  p.  98 (evento  317,  OUT52),  no  qual  consta

comunicação de depósito efetuado por TIAGO NOVAES DIAS no valor de R$ 130.000,00 na conta

da EXPANDIR PARTICIPAÇÕES LTDA,  que  é  empresa do Grupo Marsans,  então controlado por

ALBERTO YOUSSEF:
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A prova é reforçada, ainda, pelo  Relatório de terminais do caso Sittel 2036, p. 2

(evento 317, OUT53) e pelo LAUDO Nº 654/2014 – SETEC/SR/DPF/PR, p. 53 (evento 317, OUT54),

que demonstram que o celular de número (11) 98977-3141, que foi apreendido no escritório de

ALBERTO YOUSSEF e teve o sigilo de seus dados afastado no caso Sittel 2036 (autos nº 5013889-

11.2015.4.04.7000), está habilitado em nome de TIAGO NOVAES DIAS.

Número armazenado na agenda de celular apreendido no escritório de ALBERTO YOUSSEF (evento 317, OUT54, p. 53)

Relatório de terminais do caso Sittel 2036 (evento 317, OUT53, p.2)

Observe-se que no presente caso os pagamentos foram realizados por TIAGO

NOVAES  DIAS  na  conta  da  CASABELLA  para  saldar  compra  de  EMILI  GRISI  NUNES,  o  que

caracteriza o expediente de ocultação e dissimulação utilizado para dificultar o estabelecimento de
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conexão entre LUIZ ARGÔLO e os recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.2. Júlio Gonçalves

Em 30/12/2013, LUIZ ARGÔLO enviou mensagem de BBM (evento 1, OUT28) para

ALBERTO YOUSSEF na qual solicita o pagamento de despesa junto ao comerciante de gado JÚLIO

GONÇALVES DE LIMA FILHO no valor de R$ 60.000,00. ALBERTO YOUSSEF, por sua vez prometeu

que realizaria o pagamento:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

30/12/2013

11:53:46 Luiz Argôlo: Bradesco/Júlio Gonçalves de Lima Filho ag. 3613. C/C. 511360-1 
CPF.155.288.938-60 valor 60.000

11:56:16 Luiz Argôlo: Bradesco/Júlio Gonçalves de Lima Filho ag. 3613. C/C. 511360-1 
CPF.155.288.938-60 valor 60.000

11:56:51 Alberto Youssef: Ok vou dar um jeito

Em 02/01/2014, ALBERTO YOUSSEF confirma para LUIZ ARGÔLO por mensagem

de BBM (evento 1, OUT28) que o pagamento seria efetuado ainda naquela data:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

02/01/2014

11:11:03 Alberto Youssef: Pedi para fazer seus depositos estao fazendo hoje
[...]

11:19:36 Luiz Argôlo: Tá certo mesmo o deposito
11:19:43 Luiz Argôlo: Certo mesmo??
11:20:05 Alberto Youssef: Sim fica tranquilo o cara ta chegando na empresa e vai fazer
11:23:06 Luiz Argôlo: Vou confirmar então com ele aqui. Jóia

A  realização  de  tal  pagamento  foi  confirmada  em  juízo  pelo  próprio  JÚLIO

GONÇALVES DE LIMA FILHO:

(JÚLIO GONÇALVES DE LIMA FILHO, evento 128)

“Ministério  Público  Federal:  -  Ok,  e  a  segunda  oportunidade  que  você
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comercializou com ele?

Depoente: - A segunda oportunidade eu vendi mais 2 carradas de gado a ele de

novo, lá na cidade de novo, você entendeu?

Ministério Público Federal: - E por quanto?

Depoente: - Eu vendi, eu acho que na época, isso já tem um bom tempo, mas o

gado era barato na época, na faixa assim o que de uns R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais), mais ou menos, eu acho.

Ministério Público Federal: - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é isso?

Depoente: - É isso.

Ministério Público Federal: - Ok, e como ele, nessa segunda oportunidade, como

que ele te pagou esses 60.000,00 (sessenta mil reais)?

Depoente: - Olha, essa oportunidade foi o seguinte, o dinheiro depositado na

minha conta, você entendeu? Porque eu compro o gado e revendo, são assim, de

três rês de uma pessoa, quatro de outra, cinco de outra e o dinheiro foi depositado

em minha conta para eu repassar para o pessoal que eu comprei a mercadoria, que

eu comprei o gado, você entendeu? Que eu comprei o gado, aí agora o dinheiro,

em vez de mandar para várias contas de pessoas, eu digo, ó, deposite na minha

conta, na minha conta que é para mim pagar as pessoas que eu comprei o gado.

Ministério Público Federal:  - Ok, então o dinheiro ia para sua conta e depois

você pagava os seus fornecedores, é isso?

Depoente: - Eu pagava os fornecedores, é do gado, porque eu sempre lá na minha

cidade onde eu moro, eu mexo com comércio de gado, eu compro e vendo, na

mão de várias  pessoas,  vendo a  outras  pessoas  também,  você  entendeu?  Aí  o

pessoal  sempre usou minha conta que eu vendo fora para depositar  para mim

pagar  o  povo,  eu  não  compro  na  mão  de  um fazendeiro,  quando  eu  compro

diretamente na mão de um fazendeiro, eu peço a conta do fazendeiro e peço para

o cliente que eu vender fora para eu depositar. Minha vida é desse jeito, é meu

ramo comprar meu gado e vender na minha região lá onde eu moro, em Pintadas.

Ministério Público Federal: -  Tudo bem. O senhor Luiz Argolo te pagou os R$

60.000,00 (sessenta mil reais), não é?

Depoente:  -  Foi  depositado  esse  dinheiro,  o  crédito  na  minha  conta  você

entendeu, para mim repassar e pagar o povo, você entendeu? Que eu devo.
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Você entendeu?

Ministério Público Federal: - Tudo bem.

Depoente: - Tudo bem, que eu devo.

Ministério Público Federal: - Quero saber como que ele te pagou esse dinheiro o

senhor Luiz Argolo.

Depoente: - O dinheiro é que nem eu disse, é depositado o dinheiro, é depositado

na minha conta e eu não sei da onde o dinheiro veio, só que eu paguei o pessoal,

recebi o dinheiro, paguei o povo lá na minha região onde eu moro que é uma

cidade pequena, povo pobre, eu paguei o dinheiro lá ao pessoal, chegou na minha

conta e eu saí pagando, distribuindo um pouco de dinheiro para um, para outro, do

gado que eu comprei.

Ministério Público Federal: - Ótimo.

Depoente: - Eu devo sempre a minha, eu mexo com comércio de boi.

Ministério Público Federal: - Tudo bem. Ele te pagou R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais)  com  um  depósito  só,  teve  vários  depósitos,  teve  outra  pessoa  que

depositou e ele mandou falar que era ele que tinha depositado, como que foi

o pagamento?

Depoente: -  Eu não tenho esse conhecimento se foi outra pessoa que fez, os

depósitos foi feito minha conta e agora eu tenho que ver lá, acompanhar, porque

eu só não movimentei, vamos dizer assim, só com ele nesse período, o movimento

com outras pessoas e foi feito outros depósitos de outras pessoas, agora tem que

ver  lá a forma,  eu retirei  o extrato no banco para eu conferir  para mim ver os

valores como é que foi.

Ministério Público Federal: - Tá.

Depoente: - Agora eu recebi o dinheiro e paguei o povo.

Ministério Público Federal:  - Ok. O senhor não tinha algum tipo de documento,

alguma nota fiscal, correspondente de transporte, algum tipo de documento para

ele?

Depoente: - Para ele não, não tenho, eu não tenho, eu não tenho. A única coisa que

a gente possa arrumar assim entendeu? Mostrar e levar lá é em questão do GTA do

gado, da guia de transporte dos animais, entendeu? É retirado lá tudo e guiado

tudo certinho para onde foram enviados os animais. E para lá eu não tenho mais

 117/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

conhecimento.

Ministério Público Federal:  - E a GTA saiu no nome dele ou de alguém que ele

indicou?

Depoente: - O GTA é tirado no nome do pai dele, da família dele, GTA.

Ministério Público Federal: - Saiu no nome do pai dele?

Depoente: - Do pai dele, é.

Ministério Público Federal: - E porque que não foi (...)

Depoente: - O GTA.

Ministério  Público Federal:  -  E  porque que ele  comprou o gado,  ele  que fez a

negociação com o senhor, por qual motivo saiu o GTA no nome do pai dele?

Depoente: - Rapaz, foi o endereço que eles me deram, o endereço que ele me deu

para tirar o GTA, o endereço ele só tira aqui o nome da fazenda, o GTA, ele já

comprou animais lá na cidade há muitos anos atrás, você entendeu? Lá na cidade,

ele  já  comprou  na  mão  de  outras  pessoas,  não  só  foi  na  minha  mão,  você

entendeu? Meu conhecimento com ele só foi nesse período, foi duas transações de

negócio que eu fiz com ele e eu daí para cá não tive mais contato com ele, não

tenho essas intimidades muito com ele, eu só fiz o meu negócio, a transação de

gado com ele.”

O resultado da quebra de sigilo das contas bancárias de titularidade de JULIO

GONÇALVES DE LIMA FILHO, entretanto, não contém no período nenhum pagamento, integral ou

fracionado,  efetuado por  qualquer  pessoa  que  alcance  os  referidos  R$ 60.000,00  (Evento  317,

OUT23, p. 522 a 588). Nesse caso, considerando que JULIO GONÇALVES DE LIMA FILHO confirmou

expressamente ter recebido os R$ 60.000,00 que LUIZ ARGÔLO solicitou a ALBERTO YOUSSEF, há

de se concluir que o pagamento foi realizado em outra conta gerida por JULIO GONÇALVES DE

LIMA  FILHO  que  não  a  mencionada  na  mensagem  de  BBM.  Ademais,  a  simples  solicitação,

confirmada pelas mensagens de BBM, já consuma o crime de corrupção.

Observe-se que no presente caso os pagamentos foram efetuados na conta de

JULIO GONÇALVES DE LIMA FILHO para adquirir animais cujo Guia de Trânsito Animal (GTA) foi

emitido  no  nome  do  pai  de  LUIZ  ARGÔLO,  o  que  caracteriza  o  expediente  de  ocultação  e
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dissimulação utilizado para dificultar o estabelecimento de conexão entre o ex-Deputado Federal e

os recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.3. União Brasil

Em 30/12/2013, LUIZ ARGÔLO enviou mensagem de BBM (evento 1, OUT28) para

ALBERTO YOUSSEF  na  qual  solicita  o  pagamento de  despesa  junto  à  empresa  UNIÃO BRASIL

TRANSPORTES no valor de R$ 50.000,00. ALBERTO YOUSSEF, por sua vez prometeu que realizaria o

pagamento:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

30/12/2013

11:53:46 Luiz Argôlo: Bradesco/Júlio Gonçalves de Lima Filho ag. 3613. C/C. 511360-1 
CPF.155.288.938-60 valor 60.000

11:56:16 Luiz Argôlo: Bradesco/Júlio Gonçalves de Lima Filho ag. 3613. C/C. 511360-1 
CPF.155.288.938-60 valor 60.000

11:56:51 Alberto Youssef: Ok vou dar um jeito
11:57:25 Luiz Argôlo: Tem mais. Rsssss
11:57:43 Alberto Youssef: Rsssss
12:08:30 Luiz Argôlo: Ag 1171 cc 20500-1 bradesco cnpj 09245729/0001-00 uniao brasil 

transportes e servicos lida valor 50.0
12:08:40 Luiz Argôlo: Esses 110 resolve td
12:09:35 Luiz Argôlo: 50 de um e 60 de outro, diga q vc consegue vá
12:39:38 Alberto Youssef: Ok vou correr atras para fazer bjo

Em 02/01/2014, ALBERTO YOUSSEF confirma para LUIZ ARGÔLO por mensagem

de BBM (evento 1, OUT28) que o pagamento seria efetuado ainda naquela data:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

02/01/2014

11:11:03 Alberto Youssef: Pedi para fazer seus depositos estao fazendo hoje
[...]

11:19:36 Luiz Argôlo: Tá certo mesmo o deposito
11:19:43 Luiz Argôlo: Certo mesmo??
11:20:05 Alberto Youssef: Sim fica tranquilo o cara ta chegando na empresa e vai fazer
11:23:06 Luiz Argôlo: Vou confirmar então com ele aqui. Jóia
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O resultado da quebra de sigilo das contas bancárias de titularidade da UNIÃO

BRASIL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA indicou que o depósito solicitado não ocorreu na conta

do Bradesco mencionada nas mensagens de BBM (evento 317, OUT42, p. 693-771), mas sim em

conta do HSBC, na qual consta TED no valor de exatos R$ 50.000,00 recebidos em 03/01/2014 da

empresa JR TRANSPORTES LTDA, CNPJ 01.630.165/0001-00 (evento 317, OUT42, p. 787). Em razão

da coincidência de valor e data, há de se reconhecer que este TED foi efetuado para atender à

solicitação feita por LUIZ ARGÔLO a ALBERTO YOUSSEF, a despeito de ser desconhecida a relação

deste último com a JR TRANSPORTES LTDA.

Observe-se que no presente caso os pagamentos foram efetuados na conta da

UNIÃO BRASIL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA por meio da empresa JR TRANSPORTES LTDA, o

que  caracteriza  o  expediente  de  ocultação  e  dissimulação  utilizado  para  dificultar  o

estabelecimento de conexão entre o LUIZ ARGÔLO e os recursos financeiros “sujos” utilizados por

ALBERTO YOUSSEF.

4.4. Multimed

Entre 20/09/2013 e 25/09/2013,  LUIZ ARGÔLO enviou diversas mensagens de

BBM (evento 1,  OUT28)  para ALBERTO YOUSSEF solicitando o pagamento de despesa junto à

empresa MULTIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR DE ALAGOINHAS LTDA no

valor de R$ 21.500,00. ALBERTO YOUSSEF, por sua vez prometeu que realizaria o pagamento:

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

20/09/2013 08:21:55 Luiz Argôlo: Agora, aquele meu quero saber se vc pode pagar a metade hj
08:22:37 Luiz Argôlo: Conta da 25 cadeira de roda e 25 para os óculos
08:22:41 Luiz Argôlo: Pode??
08:25:46 Alberto Youssef: Me passa a conta
09:33:59 Luiz Argôlo: Multimed C/C 1857-0 AG. 0065 Op 03 CNPJ.14120593/0001-34 R$ 

21.500
09:57:44 Luiz Argôlo: Caixa
10:29:24 Alberto Youssef: Ok vou tentar entrar no banco para fazer
10:29:32 Alberto Youssef: Te aviso
10:29:34 Alberto Youssef: Bjo
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[...]

21/09/2013

[...]
08:27:10 Alberto Youssef: Teus assuntos foram feitos ontem

[...]
08:44:13 Luiz Argôlo: Vc fez qual?

[...]

08:45:41 Alberto Youssef: Foi feito os 2 o que o rafa me disse que conseguiu fazer
[...]

09:52:56 Luiz Argôlo: Não pedi a Rafa nenhum deposito nao
09:53:13 Luiz Argôlo: Vixe q cinta foi essa??
10:00:54 Alberto Youssef: Eu pedi você me passou

[...]
10:02:34 Alberto Youssef: Na você me passou uma de 21 e outra de 24
10:03:17 Luiz Argôlo: Qual foi a de 24???
10:04:22 Alberto Youssef: Nao eh sua desculpe de 21 500 sua
10:10:55 Luiz Argôlo: Isso 21.5 eh a minha
10:11:06 Luiz Argôlo: As cadeiras de roda
10:11:10 Alberto Youssef: Ok
10:11:14 Alberto Youssef: Tranquilo

[...]

24/09/2013

[...]
12:03:02 Luiz Argôlo: Rapaz nem o valor da cadeira de roda pagou
12:03:39 Alberto Youssef: Pagou
12:03:59 Luiz Argôlo: Não
12:04:06 Luiz Argôlo: Veja o comprovante
12:04:35 Alberto Youssef: Ok estou no centro ja vou para escritorio e pego

[...]
15:39:18 Luiz Argôlo: Aquela conta n foi feita da cadeira
19:51:23 Luiz Argôlo: E aí??
19:51:52 Alberto Youssef: Vamos conseguir amanha estou ai

[...]

25/09/2013
[...]

11:07:30 Luiz Argôlo: A cadeira d roda?
[...]

O pagamento em questão teve por objeto arcar com a compra de 100 cadeiras

de roda, efetuada por LUIZ ARGÔLO em nome de seu genitor MANOELITO ARGÔLO DOS SANTOS,

conforme informações e documentos apresentados pela própria empresa, dentre os quais nota

fiscal de venda e extratos de conta corrente (evento 1, OUT37 a OUT42).

Em seu depoimento perante o juízo, a proprietária da MULTIMED explicou como

se deu o processo de negociação e compra das cadeiras de roda:

(LUCIENE DE JESUS, evento 128)
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“Ministério Público Federal: - Senhora Luciene, qual é a sua função, você falou que

era administradora de empresas, qual empresa que é?

Depoente: -Eu trabalho numa empresa privada (Ininteligível) dessa empresa e tenho

um convênio, um comércio e uma Multimed.

Ministério Público Federal: - Multimed. Qual que é a sua função na Multimed?

Depoente: -Eu sou sócio proprietária 

Ministério Público Federal: - Tá, eu tenho aqui em minhas mãos um documento que

foi juntado ao processo a respeito de uma proposta comercial que a Multimed fez em

24 de maio de 2013 para o senhor Luiz Argolo, você se lembra desse pedido?

Depoente: -Lembro sim.

Ministério Público Federal: - Você pode me falar um pouco sobre isso?

Depoente:  -Sim. É, o ex-deputado Luiz Argolo ele entrou em contato comigo,

pelo  telefone,  um  período,  como  eu  sou  comercialista,  né,  vendo  materiais

hospitalares. Lá, ele me disse que tinha direito de fazer umas compras de algumas

cadeiras. Ele queria pegar uma cotação comigo pra ver se eu tinha um preço viável e

até  fechar  essa compra.  E  isso  foi  feito  através  de  e-mail.  Algumas pessoas  dele

(Ininteligível) entrou em contato comigo e pediu pra que eu passasse a proposta e eu

passei e no momento ele pediu uma cotação de 500 (quinhentas) cadeiras. Eu fiz e eu

fiquei no aguardo que ele fechasse essa compra e lá ele fez contato comigo também.

O próprio ex-deputado fez contato comigo também, via celular, e fechamos a

compra e no momento ele disse que não ia pegar as 500 (quinhentas), só 100

(cem) e fez a compra das 100 (cem) cadeiras. Foi feito todo um processo enviado

o e-mail ele confirmou que ia comprar só 100 (cem). E assim foi feito. Eu fiz a venda

e entraram em contato comigo uma senhora chamada Élia, a qual trabalhava

com ele na época e passei os dados bancários e foi feita a transferência.

Ministério Público Federal: - Ok. Sabe me dizer porque que ele queria comprar 100

(cem) cadeiras?

Depoente: -Olha no momento em que ele entrou em contato comigo, ele disse que

precisava comprar umas cadeiras pra uma doação. E eu não entrei em detalhes, eu

tudo bem ele disse que queria colocar em uma cotação, por isso que ele precisava de

um preço bom pra ver se fechava comigo. E assim eu fiz.

Ministério Público Federal: - E a doação ele queria fazer? Ele queria fazer a doação
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das cadeiras?

Depoente: -Sim, no contato, como ele disse pra mim, que o objetivo das cadeiras era

pra doação.

Ministério Público Federal:  -  Ok, a nota fiscal foi  emitida em nome de outra

pessoa seu Manoelito Argolo dos Santos, porque que não foi emitido no nome

do ex-deputado?

Depoente: -Isso, ele como efetuou a compra e fez os pagamentos enquanto ele

tinha contato, através da Secretária, ele queria que emitisse essas notas no

nome do senhor Luiz Argolo, o qual seria o pai dele. Aí eu emiti as notas no

nome do senhor Luiz Argolo, passaram os dados pra mim e eu emiti a nota no

nome dele.

Ministério Público Federal: - Manoelito Argolo é isso?

Depoente: -Isso, Manoelito Argolo.

Ministério Público Federal: -  E porque que não foi emitido no nome do senhor

Luiz Argolo se ele que tinha comprado?

Depoente: -Ele me disse nos mínimos detalhes é sobre a emissão da nota ele só

me perguntou se eu poderia emitir a nota em nome do Manoelito. Onde é que

eu ia entregar e ia ser o destino destas cadeiras.

Ministério Público Federal: - Ok, a senhora me falou que quem fez o pagamento foi a

senhora Élia dos Santos da Hora, é isso?

Depoente: -Isso.

Ministério Público Federal:  - Ela fez pagamento com cheque, depósito em espécie

como que foi feito?

Depoente: -Ela fez uma transferência em nível de TED para minha conta, como uma

pessoa jurídica, e eu vim saber que foi dela quando solicitou a comprovação e eu fui

até o Banco e o Banco me emitiu. O Banco, como ele recebe documento, tá detalhado

o nome da pessoa que enviou tudo direitinho.

Ministério Público Federal: -  Ok, sabe me informar, confirmar se o valor foi R$

21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)?

Depoente: - R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

Ministério Público Federal: - Houve algum atraso no pagamento ou o pagamento
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foi feito em dia?

Depoente: -Não, não houve atraso, foi feito em dias.

Ministério  Público  Federal:  -  E  as  cadeiras  foram  efetivamente  entregues

posteriormente?

Depoente:  -Isso,  ele fez o pagamento e aí as cadeiras chegaram eu avisei que as

cadeiras tinham chegado e ele pediu pra que eu entregasse a uma pessoa chamada

(Ininteligível) Monte Alegre e aí eu mandei a transportadora entregar até lá.”

De  acordo  com  a  documentação  fornecida  pela  empresa,  o  pagamento  foi

realizado em 26/09/2013 (evento 1, OUT38) por meio de TED efetuado em espécie (evento 102,

OUT6) por ELIA SANTOS DA HORA (EVENTO 1, OUT39).

ELIA SANTOS DA HORA, em seu depoimento perante este juízo,  afirmou que

efetuou esse pagamento com recursos em espécie estregues a ela por LUIZ ARGÔLO:

(ÉLIA SANTOS DA HORA, evento 128)

“Ministério Público Federal: - O senhor Luiz Argolo, ele comprou cadeiras de rodas na

empresa Multimed. Você tem ciência disso?

Depoente: - Tenho sim.

Ministério Público Federal: - Você pode me explicar um pouco sobre esse caso?

Depoente:  -  A  família  já  faz  essas  operações  Teve  um  ano  em  que  eles  me

informaram que ia comprar, que ia tirar nota fiscal. Eu lembro que o deputado me

entregou um dinheiro pra me depositar e eu paguei essas cadeiras de rodas.”

Entretanto, uma análise detida dos dados bancários de LUIZ ARGÔLO (evento

317, OUT23, p. 446-521) demonstra que tal valor não foi sacado de nenhuma das contas do ex-

deputado. Assim, há de se reconhecer que os R$ 21.500,00 solicitados por LUIZ ARGÔLO foram

entregues a ele em espécie por ALBERTO YOUSSEF e posteriormente repassados a ELIA SANTOS

DA HORA:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Outras mensagens, 20/09/2013, o senhor recebeu, Primo recebeu de

LA a conta Multimed, conta corrente 1857, não sei se o senhor se recorda disso.
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Interrogado:- Esse é pra ajudar na compra, se eu não me engano, de cadeira de

rodas ou de óculos.

Juiz Federal:- Antes ele tem uma mensagem “Conta da 25 cadeira de roda e 25

pra óculos”.

Interrogado:- É.

Juiz Federal:- O senhor fez esse depósito, o senhor se recorda?

Interrogado:- Eu não lembro se ele foi feito na totalidade, mas eu acredito ter

feito alguma coisa nesse sentido.”

Observe-se que no presente caso os recursos foram entregues em espécie para

que ELIA SANTOS DA HORA efetuasse o pagamento de cadeiras de roda cuja nota fiscal foi emitida

em nome de MANOELITO ARGÔLO DOS SANTOS, o que caracteriza o expediente de ocultação e

dissimulação utilizado para dificultar o estabelecimento de conexão entre o LUIZ ARGÔLO e os

recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.5. Elia Santos da Hora (1)

Em 07/03/2014, ALBERTO YOUSSEF prometeu que faria para LUIZ ARGÔLO um

depósito no valor de R$ 21.700,00 na conta de sua secretária ELIA SANTOS DA HORA. Pelo teor da

conversa, conclui-se que este pagamento já havia sido solicitado por LUIZ ARGÔLO em momento

anterior, haja vista que nos dias 07/03/2014 a 10/03/2014 o ex-parlamentar cobra insistentemente

a realização do depósito. 

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

07/03/2014 07:28:14 Luiz Argôlo: Bom dia!!!
08:25:41 Alberto Youssef: Bom diaaaaaa
09:26:19 Luiz Argôlo: Me da notícia o q vc tem pra depositar hj
09:26:31 Luiz Argôlo: Tenho vários compromissos
09:36:46 Alberto Youssef: Ok
12:54:45 Luiz Argôlo: Me fale ai
12:54:45 Luiz Argôlo: Me diga aí
12:56:42 Alberto Youssef: Resolvendo aqui amigo
16:30:14 Alberto Youssef: 21700 elia
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[...]
20:22:14 Luiz Argôlo: Vc n deveria ter me prometido pra hj
20:22:24 Alberto Youssef: Oi
20:22:32 Alberto Youssef: Eu fiz amigo
20:22:53 Alberto Youssef: 21700 na menina bb
20:23:02 Luiz Argôlo: N veio

[...]
20:23:21 Luiz Argôlo: Ela abriu a conta
20:23:50 Alberto Youssef: Foi tenho documento
20:24:41 Alberto Youssef: Bato foto amanha e te mando
20:25:08 Alberto Youssef: To em casa ja
20:30:46 Alberto Youssef: Tenho os documentos amanha bato foto e te mando
20:30:48 Alberto Youssef: Vou cedo no escritorio e te passo
20:31:02 Alberto Youssef: Feito dinheiro caixa
20:54:20 Luiz Argôlo: Não entrou
20:59:55 Alberto Youssef: Ok te passo os comps para ela ir ao banco na primeira hora de

segunda
21:00:07 Alberto Youssef: Tem que estar
21:09:17 Luiz Argôlo: Não entrou nada

[...]

08/03/2014

08:13:08 Luiz Argôlo: Vc vai me fuder desse jeiti
08:13:54 Alberto Youssef: Meu amigo
08:13:54 Luiz Argôlo: Vou perder todos
08:13:58 Alberto Youssef: Bom dia
08:14:14 Alberto Youssef: Eu te mandei elia ontem

[...]
08:15:15 Alberto Youssef: Você me mandou que nao entrou cedinho vou pro banco ver o

que aconteceu foi feito 21700
08:15:29 Alberto Youssef: Nao diga assim
08:15:43 Alberto Youssef: Quando nao faco falo nao fiz nao deu

Em 10/03/2014, ALBERTO YOUSSEF confirma que efetuou o pagamento dos R$

21.700 por meio do depósito dos valores de R$ 9.000,  R$ 8.000 e R$ 4.700 na conta de ELIA

SANTOS DA HORA.

Relatório de Monitoramento Telemático nº 09-2014 (Evento 1, OUT28)

10/03/2014 [...]
13:16:20 Alberto Youssef: Deposito elia 9000 + 8000 + 4700

[...]
13:20:53 Luiz Argôlo: Foi errado
13:26:12 Alberto Youssef: Manda ela olhar que mandei a pessoa no banco
14:51:05 Alberto Youssef: Oi falou com a elia

[...]
14:51:51 Luiz Argôlo: Veio 9
14:52:07 Alberto Youssef: Nao 9 + 8 + 4700
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[...]
17:53:30 Alberto Youssef: Você achou os depositos

Nos dados bancários de ELIA SANTOS DA HORA (evento 102, OUT5), verificou-se

que os pagamentos de R$ 9.000 e R$ 8.000 foram efetivamente realizados em 10/03/2014 e que o

valor de R$ 17.000 foi sacado logo em seguida (Relatório de Informação nº 62/2015, evento 317,

OUT2). Quanto ao valor de R$ 4.700, só foi possível encontrar depósito neste montante na conta

de ELIA na data de 11/12/2013 (evento 317, OUT2).

Ao  ser  interrogado,  ALBERTO  YOUSSEF  confirmou  que  este  pagamento  foi

efetivamente realizado:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Juiz Federal:- Tem um depósito, uma referência aqui 10/03/2014, depósito Elia

9 mil, mais 8 mil, mais 4.700, que o senhor manda para o senhor Luiz Argolo,

completa aqueles 21.700?

Interrogado:- Sim, com certeza fui eu que fiz.

[…]

Ministério Público Federal:- Outro ponto pra deixar também claro, as transferências

que o senhor fez pra conta da secretária do senhor Luiz Argolo, Élia Santos da

Hora, foram sempre feitas por indicação do senhor Luiz Argolo?

Interrogado:- Sim.

Ministério Público Federal:- E como que o senhor mandava esse dinheiro pra conta

dela, o senhor pedia para o Rafael fazer o depósito...

Interrogado:- Às vezes eu pedia para o Rafael fazer o depósito, às vezes eu pedia pra

terceiros.”

Em seu depoimento perante o juízo, ELIA SANTOS DA HORA confirmou que LUIZ

ARGÔLO utilizava suas contas para receber recursos e realizar pagamentos:
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(ÉLIA SANTOS DA HORA, evento 128)

“Ministério Público Federal: - A senhora falou no inquérito policial que o senhor

Luiz Argolo solicitava sua conta bancária para depósitos?

Depoente: -  Quando havia necessidade, dele estar viajando ou então precisar

alguma coisa pra família, ele falava: “Me dê sua conta que eu vou depositar e

você resolve aí, antecipa”, porque ou o pai precisava, ou o irmão precisava, ou

até ele mesmo precisava pra mim poder pagar contas.

[…]

Ministério Público Federal: - No dia 10 de março de 2014, foram efetuados dois

depósitos em sua conta bancária do Banco do Brasil, nos valores de 9 mil reais

e 8 mil reais, no total somando 17 mil. No mesmo dia, consta o saque desse

valor de 17 mil reais. Sabe a proveniência desses depósitos e os motivos deles

terem sido feitos na sua conta?

Depoente: - Não me recordo. Eu sei que se fez foi dele, se eu saquei ele me pediu

pra entregar pra ele, ou para o pai ou o irmão. Não sei. Aí, não me recordo

mesmo.

[…]

Ministério Público Federal: - Então, provavelmente esse depósito foi feito a pedido

dele, a senhora sacou e entregou pra alguém. É isso?

Depoente: - Pra alguém, se foi, só foi pra ele ou pra família ou ele mandou fazer

algum pagamento.”

Ministério Público Federal: - Tá. E porque que ele pediu pra fazer esse depósito na sua

conta? Senhora Élia, porque?

Depoente: - Ou ele já tinha alguma coisa pra pagar aqui e ele não estava na cidade.

Que só ocorria esse depósito quando ele não estava aqui e pedia pra mim resolver

alguma coisa.

Ministério Público Federal: - E você sabe quem depositou pra você?

Depoente: - Não. Eu fiquei sabendo depois da mídia que teria sido o Alberto. Agora,

se foi ele eu não sei, porque na minha conta não veio falando nada.

Ministério Público Federal: - E você sabe porque que esse depósito foi dividido, ou

invés de ter sito depositado 17.000,00 (dezessete mil reais), foram duas operações?
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Depoente: - Não tenho a mínima idéia. E nem sei se foi assim, não tenho ciência

desse dinheiro.

Ministério Público Federal: - No dia 11 de dezembro de 2013 consta um depósito no

valor de R$ 4.700,00 (quatro mil  e  setecentos reais)  na sua conta.  No dia 13 de

dezembro  de  2013  consta  um  pagamento  no  valor  de  4.610,86  (quatro  mil  e

seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos) na sua conta. Sabe se esse valor, qual

a proveniência dele?

Depoente: - Não sei, nem me recordo desses depósitos.

Ministério Público Federal: - Esse depósito creditado no valor de R$ 4.700 (quatro mil

e setecentos reais) e o débito de 4.610,86 (quatro mil e seiscentos e dez reais e oitenta

e seis centavos), tem correlação entre eles?

Depoente: - Eu não sei, tenho que verificar.”

Observe-se que no presente caso os recursos destinados a LUIZ ARGÔLO foram

depositados na conta de ELIA SANTOS DA HORA, o que caracteriza o expediente de ocultação e

dissimulação utilizado para dificultar  o estabelecimento de conexão entre  o ex-deputado e os

recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.6. Elia Santos da Hora (2)

Como demonstram os dados bancários de ELIA SANTOS DA HORA  (evento 102,

OUT5) e o Relatório de Informação nº 62/2015 (evento 317, OUT2), em 13/02/2014, a empresa

ARBOR  CONSULTORIA,  de  MEIRE  BONFIM  DA  SILVA  POZZA,  efetuou  depósito  na  conta  da

secretária de LUIZ ARGÔLO da quantia de R$ 47.000,00, e este valor foi sacado no dia seguinte.

Em seu depoimento perante o juízo, ELIA SANTOS DA HORA esclareceu que o ex-

deputado utilizava suas contas para receber depósitos e confirmou que esse valor de R$ 47.000,00

era para LUIZ ARGÔLO:

(ÉLIA SANTOS DA HORA, evento 128)

“Ministério Público Federal: - A senhora falou no inquérito policial que o senhor
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Luiz Argolo solicitava sua conta bancária para depósitos?

Depoente: -  Quando havia necessidade, dele estar viajando ou então precisar

alguma coisa pra família, ele falava: “Me dê sua conta que eu vou depositar e

você resolve aí, antecipa”, porque ou o pai precisava, ou o irmão precisava, ou

até ele mesmo precisava pra mim poder pagar contas.

[...]

Juiz Federal: - Foi indagado pelo Ministério Público esse depósito de R$ 47.000,00

(quarenta e sete mil reais) da Arbor Contábil na sua conta. Esse dinheiro era? Do que

era esse dinheiro, que a senhora respondeu mesmo? Pode lembrar?

Depoente:  -  Eu falei  que não sabia que eu tinha recebido esse  dinheiro,  que eu

saquei, não sei pra quem eu entreguei. Se foi pro Luiz ou foi pro Júnior, ou se foi feito

algum tipo de pagamento com esse dinheiro, mas eu mais ou menos fiquei pensando

que seria do terreno, que já tinha mencionado que devia um terreno que tinha que

receber esse dinheiro, de Júnior que tava pressionando por causa do dinheiro. Então

assim,  associação  que  seria  ou  do  terreno  (...).  Agora,  pra  quem eu  entreguei  o

dinheiro eu não sei.

Juiz Federal: - Esse dinheiro era da senhora?

Depoente: - Meu, não.

Juiz Federal: - De quem que era esse dinheiro?

Depoente: - De quem era?

Juiz Federal: - Isso.

Depoente: - Eu recebi o dinheiro. Ou eu entreguei ao Luiz Argolo ou ao irmão

dele, ou fiz pagamentos que já tinham deixado pré-definidos para fazer.

Juiz Federal: - Esse dinheiro era deles, então?

Depoente: - Deles. Meu não.”

MEIRE BONFIM DA SILVA POZZA, por sua vez, afirmou que fez o depósito de R$

47.000 para LUIZ ARGÔLO na conta de ELIA HORA a pedido de ALBERTO YOUSSEF:

(MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, evento 132)
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“Ministério Público Federal:- Em relação à Élia Santos da Hora a senhora me disse

que fez, a senhora fez mais de uma vez?

Depoente:- Eu não me lembro, mas eu acredito que 2 vezes, 2 depósitos, 2 TED’s.

[...]

Ministério Público Federal:- Claro.  Um segundo depósito no valor de 47.000,00

reais?

Depoente:- 47.000,00 sim, eu me lembro.

[…]

Juiz Federal:-  A senhora mencionou que a senhora fez alguns pagamentos a

pedido do senhor Alberto Youssef, foi isso?

Depoente:- Sim.

Juiz Federal:- Esses pagamentos que a senhora fez foram através da sua empresa, da

Arbor?

Depoente:- Sim, através da minha empresa.

[...]

Juiz  Federal:-  Foi  mencionado  aqui  de  depósitos  que  a  senhora  teria  feito,  por

exemplo, para Élia Santos da Hora.

Depoente:- Sim.

Juiz Federal:- Esse valor de 47.000, até tem uma referência na denúncia,  de uma

transferência bancária da Arbor para Élia Santos da Hora.

Depoente:- Perfeito.

Juiz  Federal:-  A  senhora  recorda  das  circunstâncias  que  a  senhora  fez  esse

pagamento?

Depoente:- Não, não me recordo. Normalmente funcionava assim, excelência, o

senhor Alberto me passava, passava uma relação escrita com nome, número

de conta, número de CPF, e falava “Olha, entrou tanto na sua conta, está aqui,

faça esses pagamentos”.

[...]

Juiz Federal:- E a senhora pode relacionar esse depósito, essa transferência feita para

Élia da Hora, por exemplo, com o senhor Luiz Argolo, a senhora tinha conhecimento
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na época que isso era do senhor Luiz Argolo?

Depoente:- Eu tive conhecimento exatamente nessa última vez que eu estive na GFD

e o deputado estava, porque naquele dia me chamou atenção, já havia me chamado

atenção o nome dela, que era um nome bem diferente, e naquele dia em que eu

estive com ele, ele estava lá na GFD, ele citou o nome dela.

Juiz Federal:- Ele citou o nome dela?

Depoente:- Ele citou o nome dela.

Juiz Federal:- Mas a senhora se recorda em que contexto?

Depoente:- Não, eu não me recordo o contexto, mas aí me chamou atenção quando

ele falou o nome dela porque era um nome que já  havia me chamado atenção

anteriormente.”

Em que pese não se tenha acesso às mensagens de BBM trocadas entre YOUSSEF

e ARGÔLO no período, visto que interceptação foi interrompida em 03/01/2014 e só retomada em

27/02/2014 (Evento 1, OUT28), ALBERTO YOUSSEF declarou perante o juízo que o pagamento foi

feito na conta de ELIA por indicação de LUIZ ARGÔLO, a exemplo do que ocorreu nas solicitações

interceptadas e examinadas nos itens acima:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Ministério  Público  Federal:-  Outro  ponto  pra  deixar  também  claro,  as

transferências que o senhor fez pra conta da secretária do senhor Luiz Argolo,

Élia Santos da Hora, foram sempre feitas por indicação do senhor Luiz Argolo?

Interrogado:- Sim.

Ministério Público Federal:- E como que o senhor mandava esse dinheiro pra conta

dela, o senhor pedia para o Rafael fazer o depósito...

Interrogado:- Às vezes eu pedia para o Rafael fazer o depósito, às vezes eu pedia pra

terceiros.

Ministério Público Federal:- Perfeito. Também um ponto específico, só pra registrar,

em relação ao depósito feito, a transferência de 47 mil reais feita pela dona Meire na
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data de 13/02/2014, que o senhor confirma por mensagens ao senhor Luiz Argolo,

como que foi feita a solicitação desse valor, o senhor se recorda?

Interrogado:- Não, não me recordo, mas  com certeza eu devia ter dinheiro em

caixa com a Meire e devo ter pedido a ela pra que fosse feito.”

Observe-se que no presente caso os recursos destinados a LUIZ ARGÔLO foram

depositados pela ARBOR CONSULTORIA na conta de ELIA SANTOS DA HORA, o que caracteriza o

expediente de ocultação e dissimulação utilizado para dificultar o estabelecimento de conexão

entre o ex-deputado e os recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.7. Entregas em espécie

Em  tabela  elaborada  por  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ  para  contabilizar  os

pagamentos que fazia a mando de ALBERTO YOUSSEF (Evento 1, OUT46, p. 9-16), constam três

entregas de valores em espécie para LUIZ ARGÔLO, identificado como “JONSON”:

(RAFAEL ANGULO LOPEZ, evento 326)

“Juiz  Federal:-  Tá  bom.  Nessa  tabela  que  foi  apresentada  no  evento  46  tem

transações aqui... O senhor se recorda como o senhor identificava o senhor Argolo

nessa tabela?

Interrogado:- BAND na primeira coluna e B Johnson ou BB Johnson.

Juiz Federal:- Por que o senhor colocava Johnson?

 133/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Interrogado:- Foi apelidado de BB Johnson o deputado Luiz Argolo.

Juiz Federal:- Por qual motivo?

Interrogado:- Não sei, o senhor Alberto que começou com esse apelido.”

As provas atinentes a cada uma dessas entregas serão examinadas abaixo.

a) entrega de R$ 250.000,00 em 27/09/2012

Em  seu  depoimento  perante  a  autoridade  policial,  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ

declarou que a pedido de ALBERTO YOUSSEF fez a entrega de R$ 250.000,00 em espécie a LUIZ

ARGÔLO em 27/09/2012 no aeroporto de Salvador (evento 1, OUT46, p. 4-8):

"QUE referente à planilha de anotações do declarante do mês de setembro de

2012,  em  que  aparece  um  valor  de  RS  250.000,00,  no  dia  27.09.2012,

identificado como sendo para 'Band Jonson', o declarante afirma "fui eu que

fiz essa entrega de dinheiro a LUIZ ARGOLO. Fui  sozinho.  A quantidade era

grande mesmo para o que eu estava acostumado, mas levei assim mesmo.  Com

certeza acondicionei R$ 200.000,00 nas pernas, usando um meião de futebol,

e os outros RS 50.000,00 distribuí nos bolsos do blazer e no bolso da calça.";

Que o declarante ligou para o ALBERTO YOUSEFF na ocasião para a orientação de

como  proceder. Nessa  ocasião,  com  certeza  o  dinheiro  foi  entregue

pessoalmente a LUIZ ARGOLO. QUE LUIZ ARGOLO apanhou o declarante no

aeroporto e fez o repasse do dinheiro no interior do veículo mesmo. QUE o

veículo usado na oportunidade era de cor preta, tipo "jipinho", mas nunca era

o  mesmo que  eles  usavam;  QUE o  declarante  afirma que  fora  essa  ocasião

específica do dia 27.09.2012, houve muitas outras entregas de dinheiro a LUIZ

ARGOLO em Salvador, no aeroporto, mas também ocorreram outras em Brasília

(tanto no aeroporto, como no apartamento funcional ou em locais de convenções),

e em São Paulo (normalmente no escritório de YOUSSEF)."

De  fato,  em  27/09/2012,  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ  viajou  de  São  Paulo  para

Salvador e retornou no dia seguinte, como demonstra o bilhete aéreo juntado no evento 317,

OUT13, p. 84 e a lista de vôos tomados por RAFAEL (evento 317, OUT13, p. 8):
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Em  27/09/2012,  LUIZ  ARGÔLO  também  se  encontrava  em  Salvador.  Como

demonstra o extrato de sua Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, LUIZ ARGÔLO emitiu em

20/09/2012 o bilhere aéreo 1022594268 da WEBJET com destino a Salvador (Evento 317, OUT11, p.

66), só tendo retornado após 09/10/2012, quando foram emitidos bilhetes para vôos que partiam

de Salvador (Evento 317, OUT11, p. 70):
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O  próprio  LUIZ  ARGÔLO,  em  depoimento  perante  o  juízo,  confirmou  o

recebimento destes R$ 250.000,00. Em que pese LUIZ ARGÔLO afirme que este pagamento foi
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feito em razão da venda de terreno em Camaçari/BA a ALBERTO YOUSSEF, ver-se-á no item “5”,

abaixo,  que  a  negociação  e  o  pagamento  do  terreno  foram posteriores  a  27/09/2012,  o  que

demonstra  que  LUIZ  ARGÔLO se  utiliza  da  venda  do  terreno  como falso  álibi  para  todas  as

vantagens indevidas  que recebeu de ALBERTO YOUSSEF em razão de seu cargo de Deputado

Federal:

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

“Ministério  Público  Federal:  -  Certo,  em  relação  a  esse  pagamento  dos  600

(seiscentos), o Senhor Rafael Angulo, disse aqui que no dia 27/09/2012 ele

entregou  ao  senhor  R$  250.000,00  (duzentos  e  cinquenta  mil  reais),  que

estavam escondidos nas pernas dele, e que o senhor foi buscá-lo pessoalmente

de carro no aeroporto de Salvador, o senhor se recorda desse fato?

Interrogado:- Me recordo.

Ministério Público Federal: - Então o senhor de fato recebeu esses R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais)?

Interrogado:- Recebi  parte  do  pagamento  do  terreno  que  foi  entregue  em

Salvador  através  de  Senhor  Rafael  Angulo  Lopes,  250.000  (duzentos  e

cinquenta mil)...

Ministério Público Federal: - Perfeito.

Interrogado:- Eu não me recordo se foi 250 (duzentos e cinquenta), eu sei que foi

próximo de 200 (duzentos), agora eu não sei se foi abaixo ou acima, agora eu não sei

se foi de 250 (duzentos e cinquenta), até porque eu volto a falar aqui Excelência, ele

dizia que iria fechar a conta comigo, e a planilha estava na mão dele, ele sempre

dizia “está na minha mão, quando eu tiver tempo, eu finalizar, a gente bate conta,

tenha calma, tenha calma”. ”

b) entrega de R$ 600.000,00 em 02/02/2013

Em  seu  depoimento  perante  a  autoridade  policial,  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ

declarou que a pedido de ALBERTO YOUSSEF fez a entrega de R$ 600.000,00 em espécie a LUIZ

ARGÔLO  em  02/02/2013  no  escritório  da  GFD  INVESTIMENTOS,  localizado  em  São  Paulo-SP
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(evento 1, OUT46, p. 4-8):

"Questionado o declarante sobre a anotação de pagamentos em 02.02.2013.

destinados a Band Jonson , no valor de RS 600.000,00, esclarece: "esse eu me

lembro bem, foi um sábado, dia dois de fevereiro de 2013, o senhor ALBERTO

me ligou logo de manha, dizendo que o Bebe Jonson estava desesperado em

frente  ao  escritório.  YOUSSEF  pediu  para  au  quebrar  o  galho  dele'.  Saí

correndo, eram umas oito horas da manhã. Fiquei esperando o ARGOLO e ele

não chegava. Depois de um tempo ele chegou na GFD, ele subiu no escritório e

disse que tinha vindo buscar um dinheiro que o 'Beto ficou de me entregar'. Eu

disse que não sabia de nada. Quando eu saí no dia anterior não tinha dinheiro

no cofre do escritório.  Liguei  imediatamente para o senhor ALBERTO e ele

disse que precisava dar RS 600.000,00 para LUIZ ARGOO. Eu disse que não

tinha  nada  no  escritório,  mas  YOUSEFF  me  disse  por  telefone  que  tinha

deixado o dinheiro no cofre. No dia anterior não tinha dinheiro nenhum. Mas o  ue

pode ter acontecido é que o LEORNARDO MEIRELLES costumava levar dinheiro para

o escritório ou na casa de YOUSSEF fora de hora. de madrugada. Acho que foi isso o

que aconteceu. Continuando, aí eu fui abrir o cofre e tinha mesmo o dinheiro lá.

Peguei os R$ 600.000,00, coloquei em pacotes e sacolas de compras. Eu estava

sozinho lá na sala do cofre arrumando o dinheiro, enquanto o ARGOLO estava

esperando na sala do Sr. ALBERTO. Peguei o dinheiro e coloquei na mesa na

sala do Sr ALBERTO. Havia notas de R$ 100.00 e de RS 50,00. E ARGOLO foi

arrumando essas notas em uma maleta preta, acho, e arredondada na parte

de cima. Era tanto dinheiro que teve até que forçar a colocar as notas na mala.

Havia umas camisetas e roupas também para esconder o dinheiro. Aí depois

que  terminou  de  arrumar  a  mala.  LUIZ  ARGOLO  me  pediu  para  levá-lo  ao

aeroporto. Eu perguntei se ele estava de carona. Eu não queria levá-lo ao aeroporto.

Era sábado, eu estava no meu carro,  era muito dinheiro e eu achei aquilo muito

estranho e arriscado.   iguei  ao  ALBERTO para ver  o que ele  orientava,  mas  não

atendeu o telefone.  Nesse ínterim, ARGOLO me confessou que iria fazer uma

viagem em um avião particular e que eu precisava dar carona também para o

piloto que iria levá-lo.  Nesse dia, o ARGOLO me falou que estava hospedado no

flat em frente à GFD próximo a um restaurante japonês na Rua Tenente Negrão,

próximo a Rua Renato Paes de Barros; Eu perguntei para ele qual o hangar que o

avião ia sair. Ele me disse 'São José'. Era São José dos Campos. Eu disse para ele ir a
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pé. E ainda perguntei por que ele não ia de taxi. Nesse momento, o ALBERTO me

ligou e pediu que eu levasse o 'Bobe Jonson'. Eu me neguei. Eu estava no meu carro. E

disse que não iria levar o político com tanto dinheiro a nenhum aeroporto.  Não

queria pegar a Rodovia Dutra e o risco era muito grande. Diante da minha recusa, o

ALBERTO disse que o motorista do LEONARDO MEIRELLES ia levar ele. Umas duas

horas  depois,  tocaram  o  interfone,  a  pessoa  se  identificou  como  funcionário  do

LEONARDO subiu. E   um carro preto, acho que era BMW que veio ao escritório. Náo

colocaram o carro na garagem. Estava na rua mesmo. E depois foram embora.'"

Este depoimento foi confirmado por RAFAEL ANGULO perante o juízo:

(RAFAEL ANGULO LOPEZ, evento 326)

“Interrogado:- Eu não o conhecia, não sabia o nome dele, mas a partir de 2009, 2009,

2010, uma coisa assim, ele começou a aparecer no escritório com o seu Alberto e,

posteriormente,  na  Renato  Paes  de  Barros...  Não,  na  São  Gabriel  ele  ia  mais

frequente, aí já sabia que era Luiz Argolo, deputado.

Juiz  Federal:-  Nessas  visitas  que  ele  fazia  ao  escritório,  ele  recebia  dinheiro  no

escritório?

Interrogado:- Também recebia dinheiro.

Juiz Federal:- O senhor chegou a entregar dinheiro?

Interrogado:- Cheguei a entregar dinheiro no escritório.

Juiz Federal:- O senhor entregou dinheiro pra ele fora do escritório?

Interrogado:- Também.

Juiz Federal:- Ele recebia algum valor fixo mensal ou esses valores eram variáveis?

Interrogado:- Eram variáveis.

Juiz Federal:- Qual foi o maior valor que o senhor entregou pra ele, se é que o senhor

se recorda?

Interrogado:- No escritório eu entreguei pra ele 600 mil reais uma vez.

[...]

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor tem conhecimento de como o senhor

Luiz Argolo ia a São Paulo, qual era o meio de transporte, se era avião, se era carro?
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Interrogado:- O que me consta às vezes ele ia ou de vôo doméstico, e outras vezes ele

ia com avião, ou fretado ou particular.

Ministério Público Federal:- Tinha alguma razão especial pela qual ele ia de avião

particular?

Interrogado:-  Não sei,  não imagino o porquê,  mas uma ocasião em que eu

entreguei  os  600  mil  reais  ele  estava  com um avião,  ele  queria  que  eu  o

levasse até São José dos Campos,  eu me neguei,  liguei  para o seu Alberto

dizendo que eu não ia levar, porque com um político, com esse dinheiro, com o

meu carro, eu não ia fazer isso.

Ministério Público Federal:- E como ele foi então até o aeroporto?

Interrogado:- Foi solicitado pelo senhor Alberto pra vir um motorista do senhor

Leonardo Meirelles e levá-lo até o aeroporto de São José dos Campos, em São

Paulo.

Ministério Público Federal:- E isso de fato aconteceu?

Interrogado:- Foi feito isso, assim que chegou o motorista ele pegou a mala que eu

tinha colocado o dinheiro,  mala dele  que ele  levou,  e  saímos  todos,  eu fechei  o

escritório e fomos embora.”

LEONARDO MEIRELLES também confirma que nesta  data cedeu seu motorita

para levar LUIZ ARGÔLO ao aeroporto:

(LEONARDO MEIRELLES, evento 134)

“Ministério Público Federal: - Certo. E ele relata também que o senhor emprestou seu

motorista, quer dizer, pediu ao seu motorista que levasse o Deputado no aeroporto

em São José dos Campos.

Depoente:- Isso é verdade.

Ministério Público Federal: - Isso é verdade?

Depoente:- Isso é verdade, sim.

Ministério Público Federal: - E foi nessa...

Depoente:- Só levou ele, mas eu não sei o que ele estava levando, se tava levando

mala ou o quê.
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Ministério Público Federal: - Tá.

Depoente:- Que levou ele até São Jose... até o aeroporto, sim.

Ministério Público Federal: - E o senhor se recorda se foi mais ou menos essa época?

Depoente:- Isso eu confirmo.”

De  fato,  em  02/02/2013,  LUIZ  ARGÔLO  se  encontrava  em  São  Paulo-SP.  o

relatório  de passagens emitidas  para o ex-deputado com recursos  da  Câmara dos  Deputados

(evento 127, RELT2, p. 21) evidencia que, em 02/02/2013, LUIZ ARGÔLO viajou de Salvador para

São Paulo  (Guarulhos) em vôo da companhia AVIANCA:

A ausência de aquisição de passagem aérea de retorno,  na hipótese, também

confirma  o  relato  de  RAFAEL  ANGULO,  que  afirmou  que  LUIZ  ARGÔLO  saiu  do  escritório  de

YOUSSEF, em 02/02/2013, em direção ao Aeroporto de São José dos Campos-SP, onde embarcaria

em avião particular.

O  próprio  LUIZ  ARGÔLO,  em  depoimento  perante  o  juízo,  confirmou  o

recebimento destes R$ 600.000,00. Em que pese LUIZ ARGÔLO afirme que este pagamento foi

feito em razão da venda de terreno em Camaçari/BA a ALBERTO YOUSSEF, ver-se-á no item “5”,

abaixo,  que  o  pagamento  do  terreno  foi  posterior  a  02/02/2013,  o  que  demonstra  que  LUIZ

ARGÔLO se utiliza da venda do terreno como falso álibi para todas as vantagens indevidas que

recebeu de ALBERTO YOUSSEF em razão de seu cargo de Deputado Federal:

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

“Juiz Federal: - Tem uma anotação aqui do senhor Rafael Angulo Lopes que teria

entregue R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para o senhor,  em espécie.  O senhor

recebeu esse valor dele?

Interrogado:- Recebi esse valor do terreno sim.”
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c) entrega de R$ 20.000,00 em 09/01/2014

Em  seu  depoimento  perante  a  autoridade  policial,  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ

declarou que a pedido de ALBERTO YOUSSEF fez a entrega de R$ 20.000,00 em espécie a LUIZ

ARGÔLO  em  09/01/2014  no  escritório  da  GFD  INVESTIMENTOS,  localizado  em  São  Paulo-SP

(evento 1, OUT46, p. 4-8):

"QUE questionado o declarante sobre a anotação de pagamentos em 08.01.2014

destinados a Band Jonson Dop Divers,  no valor de R$ 100.000,00, e 09.01.2014,

destinados a Band Jonson Mãos, no valor de R$ 20.000,00, ambos constantes da

planilha do mês de janeiro de 2014, explicou: "que os dois valores eram mesmo

destinados  a  LUIZ  ARGOLO  e  que.  no  primeiro  caso,  pode  ter  havido  vários

depósitos anteriores à data registrada e posteriores também. Pode ser o típico caso

daquelas  listas  que eu mencionei.  Agora esses RS 20.000.00 com certeza foi

nesse dia do registro e entregue em máos a LUIZ ARGOLO, por mim mesmo,

no  escritório  da  GFD.  Mas  com  certeza  com  a  orientação  de  ALBERTO

YOUSSEF."

Em juízo, RAFAEL ÂNGULO LOPEZ confirmou o depoimento prestado em sede

policial  e  ALBERTO  YOUSSEF  afirmou  que  esses  R$  20.000,00  foram  um  dos  pagamentos  de

proprina que ele efetuou a LUIZ ARGÔLO em razão de seu cargo de Deputado Federal:

(RAFAEL ANGULO LOPEZ, evento 326)

“Juiz Federal:- Depois tem no dia 9 de janeiro - 20 mil Johnson mãos.

Interrogado:- Foi entregue em mãos no escritório.

Juiz Federal:- O senhor que entregou?

Interrogado:- Fui eu.

Juiz Federal:- No escritório do senhor Alberto?

Interrogado:- Isso.”

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)
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“Ministério Público Federal:- Em janeiro de 2014, o senhor Rafael também disse, que

também agindo a mando do senhor, entregou 20 mil reais em dinheiro ao senhor

Luiz Argolo no escritório da GFD. O senhor se recorda?

Interrogado:- Me recordo disso e pode ter sido ajuda que eu dei a ele.”

LUIZ ARGÔLO, porém, nega que tenha recebido esses R$ 20.000,00:

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

“Ministério Público Federal: - Perfeito, no dia 09 de janeiro, segundo o Senhor Rafael

ele entregou para o senhor também mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em dinheiro

no escritório da GFD em São Paulo,  o senhor também confirma essa entrega do

dinheiro?

Interrogado:-  Eu não me recordo desses  20.000 (vinte  mil)  Excelência,  não tenho

lembrança não.”

Nada obstante, há confirmação de que LUIZ ARGÔLO efetivamente encontrava-se

em  São  Paulo-SP  e  visitou  a  GFD  INVESTIMENTOS,  haja  vista  ter  utilizado  passagem  aérea,

adquirida  com recursos  da  Câmara  dos  Deputados,  de  ida  entre  Brasília  e  São  Paulo  no  dia

08/01/2014, e retorno apenas no dia 14/01/2014, assim como ter registrado sua entrada no mesmo

dia, por duas vezes, às 8h30min34s e às 9h44min59s109, no escritório da GFD INVESTIMENTOS,

confirmando-se o depoimento prestado por RAFAEL ANGULO.

Relatório do CEAP de LUIZ ARGÔLO (Evento 127, RELT2, p. 27)

Registro de entrada da GFD INVESTIMENTOS (evento 1, OUT27, p. 45-50)
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Observe-se que, nos três pagamentos mencionados acima, optou-se por utilizar

os serviços do mensageiro RAFAEL ANGULO para entregar os recursos em espécie a LUIZ ARGÔLO

ao invés de se utilizar transações bancárias diretas, o que caracteriza o expediente de ocultação e

dissimulação utilizado para dificultar  o estabelecimento de conexão entre  o ex-deputado e os

recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

4.8. Helicóptero Cardiomédica

Consoante  informações  e  documentos  apresentados  pela  empresa

CARDIOMÉDICA,  representada  por  seu  sócio  PAULO  ROBERTO  LUCAS  SILVA,  e  pela  empresa

POWER  AVIATION  IMPORTAÇÃO  LTDA  (que  havia  anteriormente  vendido  o  bem  à

CARDIOMÉDICA), a CARDIOMÉDICA negociou com LUIZ ARGÔLO, em julho de 2011, a venda de

25% da titularidade de helicóptero Robson R44, passando LUIZ ARGÔLO a ser sócio na utilização

da referida aeronave (Evento 1, OUT64 a 72). Nesse sentido, o contrato de compra e venda de

participação em propriedade de aeronave enviado por email pelo próprio PAULO LUCAS a LUIZ

ARGÔLO (Evento 1, OUT73, p. 20-22).

A  aeronave  não  foi  integralmente  vendida  à  época  porque  seus  vendedores

aguardavam a entrega de um outro helicóptero que haviam adquirido, junto à empresa POWERSEV

AVIATION IMPORTAÇÃO LTDA, restando combinado entre as partes que o pagamento do saldo

seria realizado assim que a nova aeronave fosse entregue à CARDIOMÉDICA.

O valor exato pago pela sociedade no bem em 2011 é incerto, porém o próprio

LUIZ ARGÔLO declarou ter sido de R$ 250.000,00 (evento 1, OUT50), sendo a origem desse valor

ainda desconhecida. De acordo com PAULO LUCAS, o valor total da aeronave negociado foi de R$

796.000,00 (evento 1, OUT49).
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Em julho de 2012, quando o novo helicóptero adquirido pela CARDIOMÉDICA foi

entregue, a empresa vendedora passou a cobrar de LUIZ ARGÔLO a aquisição do restante do bem,

conforme promessa de compra anterior39.

Assim, o denunciado LUIZ ARGÔLO solicitou a ALBERTO YOUSSEF o pagamento

de vantagem indevida, consistente na quitação do saldo que devia pela promessa de compra do

helicóptero, no valor de R$ 520.000,00. O denunciado ALBERTO YOUSSEF, em seguida, prometeu

pagar a vantagem indevida solicitada.

Na negociação entre ALBERTO YOUSSEF e LUIZ ARGÔLO, restou acertado que o

helicóptero  deveria  ser  registrado  em  nome  da  GFD  INVESTIMENTOS,  empresa  montada  por

ALBERTO YOUSSEF para realização de negócios com aparência de licitude, porém cujo capital era

formado por valores decorrentes dos diversos crimes por ele praticados, conforme já explicado.

Assim, mediante contrato datado de 14/12/2012, o bem foi efetivamente vendido

a ALBERTO YOUSSEF em nome da GFD INVESTIMENTOS, restando comprovado que a transferência

do bem à GFD INVESTIMENTOS ocorreu a pedido do próprio LUIZ ARGÔLO (Evento 1, OUT71 e

72).  Na condição de procurador da GFD INVESTIMENTOS e empregado de ALBERTO YOUSSEF,

CARLOS  ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA  foi  o  responsável  por  todo  o  processo  de  tratativa  e

formalização da transferência do helicóptero para a GFD, como demonstram os e-mails trocados

com ELIA SANTOS DA HORA (evento 1, OUT54).

Em  04/01/2013,  o  helicóptero  foi  quitado  mediante  depósito  oriundo  de

ALBERTO YOUSSEF no valor de R$ 520.000,00 (evento 1, OUT66). O depósito em questão, embora

devido à empresa CARDIOMÉDICA, vendedora do helicóptero, foi realizado diretamente na conta

da empresa POWER AVIATION, eis que serviu ao pagamento de parcela do novo helicóptero que

fora adquirido pela CARDIOMÉDICA:

39  Confomre depoimento de PAULO LUCAS – Evento 1, OUT49.
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Todos os detalhes da venda do helicóptero para LUIZ ARGÔLO foram esclarecidos

em juízo no depoimento de PAULO ROBERTO LUCAS SILVA, sócio da CARDIOMÉDICA:

(PAULO ROBERTO LUCAS SILVA, evento 128)

“Ministério Público Federal: - Sabe de uma compra de um helicóptero por causa, de

dois helicópteros pelo senhor Luiz Argolo?

Depoente: -Não, eu sei que na realidade em 2009 eu comprei um helicóptero e

2012 eu resolvi vender essa máquina, comuniquei a venda a esta empresa que eu

comprei  que  foi  a  Power,  responsável  pela  importação  e  disse  que  estaria

colocando à disposição para trocar, foi-me dito que o valor que eles pagariam seria

muito baixo, que era melhor vender no mercado aonde eles iriam procurar pessoas

do Brasil interessadas, foi nesse momento que o deputado me ligou dizendo que

tinha interesse em efetuar a compra.

Ministério Público Federal: - Isso foi no primeiro helicóptero ou já era um segundo

helicóptero?

Depoente: -Na realidade, ele só comprou, eu só vendi este helicóptero, não houve

outro.

Ministério Público Federal: - Era o Robson 44 isso?

Depoente: -Era um R44, justamente, Robson 44.

Ministério Público Federal: - E como que foram as negociações com o senhor Luiz

Argolo?

Depoente:  -Na  realidade,  quando  eu  comuniquei  à  Power  o  meu  interesse  de
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vender, porque estava saindo um novo modelo uma R66, que aumentava um lugar

a mais, a Power me deu um valor de mercado mais ou menos que valeria e, na

época, o deputado disse que tinha interesse, e eu precisava aguardar um pouco,

porque era o tempo que eu estava, que a Power conseguia fazer a importação de

um outro, que o outro ainda estava sendo colocado à disposição e quando o outro

foi colocado à disposição, o deputado me ligou perguntando se eu realmente tinha

interesse  ainda  da  venda  e  eu  disse  que  sim,  então  nesse  momento  ele

operacionou junto a mim e a Power a compra desse máquina do R44, não houve

compra de um outro.

Ministério  Público  Federal:  - E  por  quanto  foi  que  o  senhor  vendeu  o

helicóptero?

Depoente: -Na época o valor ficou em R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e

seis mil reais).

Ministério Público Federal: - Ok. E o senhor firmou contrato com o senhor Luiz

Argolo?

Depoente: -Toda a tratativa que eu tive de venda foi com o senhor Luiz Argolo.

Ministério  Público  Federal:  -  Ok,  e  existe  um contrato  de  compra  e  venda  de

helicóptero da Cardiomédica com a GFD investimentos, gostaria que o senhor me

esclarecesse se o senhor fez toda a negociação com ele, porque que o helicóptero

foi registrado em nome dessa empresa?

Depoente: -Veja bem, na realidade, na época de efetuar a compra, ele pediu que

fosse colocado no nome de uma empresa, que era uma empresa dele e que estava

em São Paulo, na época eu nunca, a mídia nunca tinha mostrado esse nome e eu

nem sabia o que era essa empresa, e foi feito então, colocado em nome dessa

empresa.

Ministério Público Federal: - E à época ele disse que a empresa era dele?

Depoente: -Ele, na realidade, disse que estava comprando, para relembrar palavras

exatas, “eu estou comprando o helicóptero, mas esta máquina vai ficar, a compra

vai ser minha com um sócio”, o que ele me falou foi isso, e vai ficar em nome dessa

empresa.

[…]

Juiz Federal: - Alguns esclarecimentos do juízo. O preço que o senhor mencionou
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foi R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais) isso?

Depoente: - R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais).

Juiz Federal: - E o preço foi todo pago?

Depoente: -Acredito que sim, porque foi me dado a autorização para depositar

a  diferença  para  aquisição  do  outro,  que  acabou  vindo  e  eu  acabeu  não

ficando com o outro, repassando para este, um dos sócios que tinha interesse

em ficar com a máquina.

Juiz Federal: - O helicóptero, ele foi entregue para o senhor Luiz Argolo?

Depoente: -O helicóptero, após ele confirmar os pagamentos e tudo mais foi

entregue, ficou à disposição do senhor Luiz Argolo.”

MEIRE  BONFIM  DA  SILVA  POZA  esclareceu  em  seu  depoimento  que  os  R$

520.000,00 não saíram da contabilidade da GFD INVESTIMENTOS e que o helicóptero teria sido um

presente de ALBERTO YOUSSEF para LUIZ ARGÔLO:

(MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- A senhora tem conhecimento de um helicóptero que

foi adquirido em nome da GFD?

Depoente:- Sim, tenho. Na verdade ele não foi adquirido em nome da, ele não foi

transferido e também não foi pago pela GFD, então eu tenho conhecimento porque

eu recebi a informação, mas ele não consta no balanço da GFD porque eu recebi a

informação, mas não houve nenhum tipo de pagamento, transferência, não houve

absolutamente nada, então eu não contabilizei, esse helicóptero me foi dito na

ocasião que teria sido um presente do Alberto Youssef para o deputado Luiz

Argolo.

Ministério Público Federal:- Mas foi dito por quem?

Depoente:-  Isso foi dito pelo próprio Alberto para mim na ocasião, não sei se

ele falou sério, se ele falou brincando, mas foi exatamente o que ele disse.”

ALBERTO YOUSSEF, porém, afirma que os R$ 520.000,00 foram na verdade um

empréstimo a LUIZ ARGÔLO, pois este não tinha recursos para quitar a compra da aeronave, e que
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o contrato de compra e venda só foi formalizado em nome da GFD INVESTIMENTOS para que ele

pudesse se garantir na hipótese de LUIZ ARGÔLO não conseguir devolver o valor emprestado:

(ALBERTO YOUSSEF, evento 326)

“Interrogado:- Na verdade, a GFD... O Luiz Argolo teria comprado este helicóptero

de  uma empresa  farmacêutica,  alguma coisa  assim nesse  sentido,  não  me

lembro  o  nome,  não  conseguiu  efetivar  na  totalidade  os  pagamentos  do

helicóptero.  Em  determinado  momento,  ele  me  pediu  que  eu  fizesse  esse

pagamento, aí eu acabei fazendo este pagamento, mas pra obter a garantia

de que eu iria receber esse valor de volta eu coloquei o helicóptero no nome da

GFD,  e  aí  foi  feito  o  recibo  no  nome  pra  que  a  gente  pudesse  fazer  a

transferência diretamente à GFD.

Juiz Federal:- Mas a transação formal então ficou entre a GFD e aquela empresa

farmacêutica?

Interrogado:- Formal sim, mas a não formal foi feita com o Luiz Argolo.

Juiz  Federal:-  Não  foi  feito  nenhum  documento  formal  com  o  senhor  Luiz

Argolo?

Interrogado:- Não, não foi firmado nenhum documento formal.

[…]

Defesa:- Perfeito, só pra deixar claro. A relação do helicóptero, só pra ficar claro a

todos, na verdade o deputado teria comprado, pediu um empréstimo ao senhor, o

senhor  na  verdade  negou e  pediu  pra  que  ele  colocasse  o  seu  nome pra  poder

repassar o valor, só pra que informasse isso (ininteligível).

Interrogado:-  Eu não neguei o empréstimo, tanto é que eu fiz o empréstimo,

mas que logicamente que eu coloquei o helicóptero em nome da GFD pra que

eu não ficasse descoberto.

Defesa:- Perfeito.”

É certo que a versão de YOUSSEF parece não se coadunar com os demais fatos

ora  evidenciados,  pois  se  ALBERTO YOUSSEF  tivesse  de  fato  realizado um empréstimo de  R$

520.000,00 a LUIZ ARGÔLO em 04/01/2013 e tivesse dúvidas de que o ex-deputado seria capaz de
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devolver esse valor, por que então em 02/02/2013 teria feito o repasse integral de R$ 600.000,0040

a LUIZ ARGÔLO ao invés de descontar deste montante o valor que lhe era devido? 

De  qualquer  sorte,  plenamente  evidenciado  na  hipótese  que  ocorreu  um

benefício em favor de LUIZ ARGÔLO, consistente no pagamento destes R$ 520.000,00 por ALBERTO

YOUSSEF, assim como na disponibilização da aeronave a LUIZ ARGÔLO por tempo indeterminado.

Ademais, necessário ressaltar que o pagamento da vantagem se deu mediante

depósito na conta da POWER AVIATION IMPORTAÇÃO LTDA e formalização da compra em nome

de empresa na qual não figuram como sócios ALBERTO YOUSSEF e LUIZ ARGÔLO, o que caracteriza

o expediente de ocultação e dissimulação utilizado para dificultar o estabelecimento de conexão

entre o ex-deputado e os recursos financeiros “sujos” utilizados por ALBERTO YOUSSEF.

5. Prova de que estes pagamentos não foram feitos em razão da compra de terreno em

Camaçari/BA

A suposta venda do terreno em Camaçari-BA pelo valor  de R$ 2 milhões foi

utilizada por LUIZ ARGÔLO como álibi  para todos os  pagamentos imputados como vantagens

indevidas na inicial.

Embora  tenha  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  comprovado  que  ALBERTO

YOUSSEF realizava, de 2011 até sua prisão em 2014, pagamentos mensais de propina para LUIZ

ARGÔLO  em  razão  de  seu  cargo  de  Deputado  Federal,  o  ex-deputado  insiste  em  alegar

genericamente que todo e qualquer pagamento imputado na inicial foi feito em razão da venda do

terreno,  como  um  álibi  universal  que  serviria  a  comprovar  a  licitude  de  qualquer  vantagem

recebida pelo parlamentar.

Porém, salta aos olhos o fato de que, no curso de toda a instrução processual,

LUIZ ARGÔLO não apresentou uma prova sequer para sustentar seu álibi. LUIZ ARGÔLO não foi

capaz de produzir  provas de que o terreno efetivamente pertencia ao seu irmão e de que foi

vendido  no  valor  e  nas  condições  alegadas.  Não  foi  apresentado  nenhum  contrato,  nenhum

40 Este pagamento de R$ 600.000,00 em espécie efetuado a LUIZ ARGOLO foi detalhado no item 4.7. “b”,
acima.
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controle de pagamentos, nenhuma avaliação,  nenhuma demonstração do que foi feito com os

recursos pagos por YOUSSEF, nada. Não foi esclarecida, ainda, a cadeia dominial do imóvel. Além

de não apresentar provas, LUIZ ARGÔLO perde-se em suas próprias alegações, apresentando datas

e valores evidentemente incompatíveis entre si.

Aliás, causa estranheza o fato de a defesa de LUIZ ARGÔLO ter, no evento 150,

desistido da oitiva de MANOELITO ARGOLO SANTOS JUNIOR, o suposto proprietário do terreno,

visto que ele seria peça fundamental para dar suporte à tese defensiva:

Assim, neste ponto, só resta ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentar alguns

esclarecimentos acerca desta suposta venda do terreno de Camaçari-BA:

a) sobre a situação dominial do imóvel

A matrícula do imóvel (evento 1, OUT94) demonstra que:

- em 17/10/2011 o terreno foi  adjudicado a NEIDSON ANDRADE MONTEIRO por

força  de  decisão  liminar proferida  no  processo  0000652-56.2011.8.02.0048,  que

tramita na Justiça Estadual de Alagoas;

- em  09/01/2013 foi averbado  protesto judicial contra a alienação do bem imóvel

ordenado no processo 0301043-44.2012.8.05.0039 pela Justiça Estadual da Bahia;

- em 17/10/2013 foi averbado mandado de restrição judicial ordenado no processo

0500336-58.2013.8.05-0039 pela Justiça Estadual da Bahia;

- em 05/02/2015 foi averbado o cancelamento de registro em nome de NEIDSON

em  razão  da  revogação  da  liminar  concedida no  processo  0000652-

56.2011.8.02.0048, que tramita na Justiça Estadual de Alagoas.
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Evidencia-se,  portanto,  que,  no  período  em  que  foram  pagas  as  vantagens

imputadas na inicial, o terreno seque poderia ser alienado, haja vista a existência de mandado de

restrição.

Ressalte-se,  também, que no momento da negociação do terreno,  o protesto

judicial já existia, como demonstra a minuta de escritura juntada no evento 1, OUT185 e 186. Isso,

aliado ao fato de que o terreno estava adjudicado a NEIDSON apenas em caráter provisório, por

força de decisão liminar, certamente reduziria em muito o valor do terreno, não sendo razoável crer

que alguém, consciente da precariedade da situação dominial, pagaria R$ 2 milhões de reais pelo

terreno.  Certamente  há  muitos  outros  investimentos  mais  seguros  e  menos  arriscados  onde

ALBERTO YOUSSEF poderia alocar o seu dinheiro.

Por fim, a propriedade do terreno nunca foi repassado à GFD e, pior, retornou à

empresa proprietária anterior a NEIDSON, sem que houvesse sido adotada qualquer providência

para compensar ou reaver o prejuízo causado ao adquirente do terreno. Nem sequer a posse do

terreno o foi, inclusive quando poderia tê-lo sido, o que somente confirma a disparidade da versão

apresentada pela defesa.

b)  sobre  a  destinação  dos  recursos  pagos  a  NEIDSON  pela  GFD

INVESTIMENTOS

Como demonstram os comprovantes juntados no evento 1, OUT57 e OUT52, a

GFD INVESTIMENTOS efetuou dois TEDs para a conta de NEIDSON ANDRADE MONTEIRO SILVA:
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Após  ingressarem  na  conta  de  NEIDSON,  porém,  tais  valores  não  foram

repassados para LUIZ ARGÔLO ou seu irmão.  Os dados bancários  de NEIDSON (EVENTO 317,
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OUT50, p. 362-363) demonstram que os recursos depositados pela GFD INVESTIMENTOS foram

transferidos no mesmo dia, ou no dia seguinte, para a conta da empresa NEO EMPREENDIMENTOS

SERVICOS LTDA:

O  documento  acostado  no  evento  317,  OUT55,  demonstra  que  a  NEO

EMPREENDIMENTOS SERVICOS LTDA é empresa do próprio NEIDSON:
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Assim, constata-se que o destinatário final dos valores pagos pelo terreno

era  o  próprio  NEIDSON,  não  guardando  o  imóvel  correlação  alguma  com  MANUELITO

ARGOLO DOS SANTOS JUNIOR. O mais provável é que o terreno fosse mesmo de NEIDSON e

que  tenha  sido  vendido  pelo  valor  final  de  R$  330.000,00,  tendo LUIZ  ARGÔLO apenas

intermediado o negócio para obter uma comissão.

c) sobre o período de negociação e compra do terreno

Como demonstram os e-mails trocados entre ELIA SANTOS DA HORA e CARLOS

ALBERTO PEREIRA DA COSTA, as tratativas para a aquisição do terreno pela GFD INVESTIMENTOS

tiveram início em 01/02/2013,  data do e-mail  mais antigo referente  ao terreno trocado entre

ambos (evento 1, OUT53, p. 32):
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Com relação ao primeiro pagamento efetuado, ALBERTO YOUSSEF afirma que foi

aquele TED realizado em 19/03/2013 para a conta de NEIDSON (evento 1, OUT57 e OUT52):

(ALBERTO YOUSSEF, evento 352)

“Ministério Público Federal:- O primeiro pagamento que o senhor realizou para a

compra do terreno foi esse pagamento feito pela GFD?

Interrogado:- Os primeiros pagamentos foram duas parcelas que foram pagas

pela GFD, foram 2 TEDs.

Ministério Público Federal:- Perfeito. Antes desses TEDs, o senhor não tinha pago
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qualquer valor em relação ao terreno?

Interrogado:- Não.”

Assim, se fosse levada em consideração apenas essa questão cronológica, já

seria possível afirmar de plano que a entregas de R$ 250.000,00, em 27/09/2012, e de R$

600.000,00 em 02/02/2013, ambas imputadas na inicial e detalhadas no item 4.7 desta peça,

não possuem qualquer relação com o pagamento do terreno.,

d) conclusão

A versão apresentada pela defesa é absolutamente carente de qualquer coerência

lógica e não se sustenta nas provas dos autos, de forma que não serve a incutir ao julgador nem

sequer  um  início  de  dúvida  sobre  a  real  natureza  dos  pagamentos  realizados  por  ALBERTO

YOUSSEF a LUIZ ARGÔLO, descritos na inicial.

Consoante  restou  esclarecido  no  item  C.2  acima,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL  desincumbiu-se  de  comprovar,  em  sua  plenitude,  a  ocorrência  dos  elementos
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configuradores dos tipos de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa, por sua vez, apresentou

versão que se resumiu a mera argumentação. Deve-se destacar que o ônus de comprovar a versão

apresentada, por se tratar da descrição de um fato positivo, é da defesa, que não o fez embora

houvesse diversos meios para tanto. 

Em  relação  à  prova  de  que  os  pagamentos  descritos  na  inicial  não  se

relacionaram à venda do terreno, não se trata de ônus da acusação, mormente por se tratar de

prova de fato negativo (prova de que o fato não ocorreu). Entretanto, mesmo sem esse ônus, o

Ministério Público Federal comprovou ser inviável, sob os pontos de vista fático e lógico, que os

fatos  tenham  ocorrido  como  pretendeu  argumentar  a  defesa,  em  razão  das  diversas

incongruências apresentadas.

Assim,  uma  vez  comprovados  os  elementos  configuradores  dos  tipos  de

corrupção  e  lavagem  de  dinheiro,  e  uma  vez  descartada  qualquer  possibilidade  de  que  os

pagamentos em questão tivessem outra origem e razão, não se pode reconhecer nem sequer um

início de dúvida, sendo a condenação, portanto, de rigor.

6. Prova de que estes pagamentos não foram feitos com recursos da M DIAS BRANCO ou da

GRANDE MOINHO CEARENSE repassados à ARBOR CONSULTORIA

No evento 123, OUT16, constam tabelas apresentadas por MEIRE POZZA na qual

foram discriminados os  pagamentos  e  saques realizados  a  partir  dos  recursos  depositados  na

conta de suas empresas pela M DIAS BRANCO e pela GRANDE MOINHO CEARENSE:
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Constata-se, assim, que os pagamentos imputados na inicial a título de vantagens

indevidas não guardam qualquer relação com repasses efetuados pelas empresas M DIAS BRANCO

e GRANDE MOINHO CEARENSE.

 160/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

7. Prova de que estes pagamentos não foram doações feitas por RICARDO RIBEIRO PESSOA

com recursos do caixa dois da UTC administrado por ALBERTO YOUSSEF

Embora  RICARDO  RIBEIRO  PESSOA tenha  feito  repasses  a  LUIZ  ARGÔLO,  os

repasses devidamente descritos na inicial não se confundem com os que foram feitos por este

empreiteiro.

O  próprio  LUIZ  ARGÔLO afirmou  em  juízo  que  nenhuma  das  vantagens

imputadas na inicial foi paga com recursos de RICARDO RIBEIRO PESSOA ou do caixa dois da UTC

administrado por ALBERTO YOUSSEF:

(JOÃO LUIZ CORREIA ARGÔLO DOS SANTOS, evento 337)

Juiz Federal: -  O senhor Alberto Youssef intermediou alguma doação eleitoral

para o senhor?

Interrogado:- Também não Excelência.

Juiz Federal: - Com o Ricardo Pessoa?

Interrogado:- Em relação a Ricardo Pessoa, ele foi a pessoa ao qual nós oferecemos

o terreno primeiro, aí Ricardo informou que estava fazendo junto com o sócio um

empreendimento em Lauro de Freitas e não teria interesse de investir em terreno

mais ali na região onde Lauro de Freitas e Camaçari, e ele por ser até mesmo da

Bahia ele até me perguntou “o, eu nem sabia que você era deputado federal, se

soubesse até teria até tentado intermediar alguma coisa para, para sua campanha,

mas eu irei lhe ajudar na sua eleição” e o Ricardo Pessoa assim o fez na minha

eleição agora de 2014.

Juiz Federal: - Ele fez uma doação para o senhor?

Interrogado:- Fez uma doação, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Juiz Federal: - Uma doação registrada?

Interrogado:- Registrada.

Juiz Federal: - E antes não? Não tinha feito nenhuma doação?

Interrogado:-  Não,  doação  não,  eu  conheci  ele  em  2011,  já  era  deputado

federal, eu só tive eleição...
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Juiz Federal: - Só 2014 então?

Interrogado:- 2014.

Juiz Federal: - Antes ele fez algum pagamento ao senhor ou não?

Interrogado:- Não,  eu apenas relatei,  é,  a  ele que existia  um trabalho social  no

interior de vários voluntários que fazem uma caravana na área de saúde e se ele

tivesse interesse de como empresa ajudar nesse trabalho da saúde, como existem

as instituições na Bahia, tipo a Irmã Dulce, e outras entidades, se ele teria interesse

de ajudar, ele disse “ó, se for fora do processo até mesmo eleitoral eu posso sim

ajudar” e aí  ele disse que ele iria tentar falar com o Primo, que eles tinha uma

relação dessa sociedade desse terreno e que se tivesse alguma coisa pontual ele

poderia ajudar através do Primo, que é o Alberto Youssef, Alberto Youssef, alguma

coisa nessa área de social,  mas a mim em campanha nenhuma política ele me

ajudou,  quer  dizer  ele  veio  fazer  uma  doação  oficial  agora  em  2014,  eu

conheci ele em 2011.”

[...]

Ministério Público Federal: -  Certo. E em relação aos programas sociais que o

senhor  já  disse,  né,  como  o  Transbaião,  o  senhor  Ricardo  Pessoa  ajudou,

remeteu algum valor para o senhor?

Interrogado:- É, o, o trabalho social não é feito nessa, nesse nome Transbaião, é,

são voluntários, são médicos do Brasil inteiro, só para poder narrar para o senhor

entender, que eles destinam geralmente trinta dias do ano, ou 60 dias do ano, e

eles escolhem o nordeste e são médicos de São Paulo, do Rio, de outros Estados,

do Sul aqui inclusive, que se predispõe a passar uma temporada nos interiores do

Nordeste. Existe aí uma frente de pessoas que, que formalizam isso, que escolhem

a cidades, o perfil dessa necessidade, e convidam esses médicos, oftalmologista,

ginecologistas e  tal,  e essa programação geralmente é dada de acordo com as

necessidades e a disponibilidade dos médicos, geralmente final do ano, setembro,

agosto, outubro, novembro, e é essa ação social, que e uma ação, é, de 20 mãos

que são feitas, que não leva nome de ninguém, não tem título de nenhuma pessoa,

às vezes alguma empresa que, que, que investe por exemplo, uma empresa aérea

que deu as passagens aéreas, alguns médicos desses inclusive tem até avião, vão

com recurso próprio, tal, que faz essa...

Ministério Público Federal: -  Perfeito, mas em relação ao financiamento desses
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projetos, o Senhor Ricardo Pessoa repassou valores para esses projetos?

Interrogado:- Ó, eu falei, narrei para ele que existia, é, esses projetos, se ele teria

como empresa, pessoa jurídica dele, teria interesse de ajudar, ele disse que sim, que

era até uma política social da empresa, disse “ó, então eu vou ver se formalizo isso,

esse pedido” ele disse “não, não precisa não, botar o nome tal, eu já ajudo outras

entidades,  se  tiver  alguma  necessidade  pontual,  seja  de,  de,  dos  médicos,  as

despesas”,  eu  disse não pagua nada aos médicos,  é  tudo gratuito,  mas tem as

hospedagens  dos  médicos  tem  as  vezes  alimentação  desse  pessoal,  inclusive

doações eles mesmo levam material de cirurgia, é o próprio médico que doa, as

lentes,  óculos eles também doam, mas tiver  alguma coisa  você pode falar  com

Alberto que é o Primo, que ele chamava também, que é Alberto Youssef, “e se tiver

alguma coisa  ele  pode dizer  sim”,  mas ele nunca foi  preciso em informar se

ajudou e como ajudou.

Ministério  Público  Federal:  - O  senhor  não  tem  conhecimento  então  se  ele

ajudou ou não?

Interrogado:- Não, não, o Alberto disse que teria interesse de, de intermediar,

mas não...

Na  realidade,  os  repasses  oriundos  de  RICARDO  RIBEIRO  PESSOA  realmente

ocorreram, e se relacionam a recursos ilícitos, porém não se confundem com os repasses descritos

na inicial, conforme confirmaram o empreiteiro e YOUSSEF:

(RICARDO RIBEIRO PESSOA, evento 352)

“Ministério  Público  Federal:-  Ele  fez  então  algum  pedido  ao  senhor  pra  que

fizesse doações?

Testemunha:- Sim, sim.

Ministério Público Federal:- Ele fez ou o senhor Alberto fez ao senhor?

Testemunha:- Olha, a conversa era a três, geralmente na minha sala. Não vou me

recordar  agora  quem abordou primeiro,  mas  eu  acho que o  próprio  Luiz  Argolo

também  abordou  sobre  contribuições  políticas,  até  pra  aumentar  o  seu  reduto

eleitoral  com contribuições  na  eleição  para  prefeito,  se  eu não  me engano,  essa

eleição pra prefeito ele queria aumentar a sua base, posso chamar assim, com vistas
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à reeleição em 2014.

Ministério Público Federal:- Essas doações então eram pra campanhas?

Testemunha:- Sim.

Ministério Público Federal:- Havia algum outro propósito?

Testemunha:-  O Luiz  Argolo  tem um projeto  social  na  região  que  ele  tem base

eleitoral, eu tenho certeza disso porque, além de uma caravana ferroviária, chamado

Transbaião, ele  também tinha um projeto social  com relação a cadeira de rodas,

alguma coisa desse tipo, ele queria sempre estar bancando esse tipo de promoção.

Ministério Público Federal:- Voltando um pouco para as doações de campanha, essas

doações de campanha foram feitas para as eleições de quais anos?

Testemunha:- Eu fiz uma contribuição pra Luiz Argolo de 150 mil reais. O partido já

era o Solidariedade, eu acho, e eu dei também recursos a ele pra, nessa fase de 2012,

recursos  pra  que  ele  fizesse  a  campanha  dos  prefeitos  ou  vereadores,  ou  coisa

parecida.

Ministério Público Federal:- Esses recursos que o senhor passou pra ele pra

fazer as campanhas dos prefeitos, foi feito de maneira oficial?

Testemunha:-  Não, oficial  foi  150 mil  para o partido ou para a campanha

dele, agora... Mas está registrado. O que ele fez em 2012 foi tudo em espécie, 3

ou 4 parcelas que totalizaram 600 mil reais.

Ministério Público Federal:- Certo. E como que o senhor entregou esses valores

pra ele?

Testemunha:- Quem entregou foi Alberto Youssef, porque eu tinha recursos de

caixa 2 com o Alberto Youssef. O volume era alto. Na verdade eu posso dizer

que Alberto Youssef era quem guardava os recursos do caixa 2 da UTC, então

pra ele era só dizer para o Alberto que ele podia sacar e fornecer para o Luiz

Argolo.

Ministério Público Federal:- E o senhor tem certeza de que esses valores chegaram

até o Luiz Argolo?

Testemunha:- Sim.

Ministério Público Federal:- E o que o senhor esperava obter de retorno do senhor

Luiz Argolo?
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Testemunha:-  Luiz  Argolo  sempre  teve  comigo  uma relação  de  futuro,  futuro  no

parlamento, futuro dentro do governo da Bahia, era um futuro que eu considerava

que Argolo vá ser, ou será, ou seria, um parlamentar crescente, eu acreditava nisso,

ele sempre me procurava para se aconselhar comigo também, posso dizer isso.

Ministério Público Federal:- E o senhor esperava que ele pudesse,  se alcançasse o

cargo de senador ou de governador, pudesse praticar algum ato em favor do senhor

ou da UTC?

Testemunha:- Ato em favor não, mas representar ou defender ideias do segmento de

engenharia, sim, senhor.

Ministério Público Federal:- E isso em troca dos valores que o senhor teria repassado

a ele?

Testemunha:- Eu repassei a ele esses valores, acreditando que ele pudesse ser reeleito,

criando a base dele.

Ministério Público Federal:- Perfeito. Voltando ainda àquele primeiro encontro que os

senhores tiveram, os senhores trataram unicamente das doações pra campanhas?

Testemunha:- Tratei de muitas coisas,  mas sempre doações pra campanha ou pra

esses trabalhos sociais que ele fazia.

[…]

"Defesa:- Esses valores tinham alguma relação com propina da Petrobrás?

Testemunha:-  Não.  Essas  contribuições  políticas  para  o  Luiz  Argolo  nunca  teve

relação alguma, nem eu autorizei Alberto Youssef a descontar nada das propinas de

Paulo Roberto Costa.

Defesa:- Isso era muito claro?

Testemunha:- Claríssimo.

Defesa:- Não existia dúvida nisso?

Testemunha:- Não.

[…]

Juiz Federal:- 150 mil. Esses 600 mil que o senhor mencionou, então, foram de

doações não registradas, é isso?

Testemunha:- Sim, de caixa 2.
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Juiz Federal:- E por qual motivo não foi feito como doação oficial?

Testemunha:- Porque foi através do Alberto Youssef, e o Alberto Youssef tinha um

caixa  grande  da  UTC,  então  foi  a  forma que  eu  tive  de  disponibilizar  e  porque

também eles pediram dessa forma. Não tinha porque eu colocar na campanha de

prefeitos e vereadores. Eles deviam ter, isso eu estou só inferindo, deviam ter interesse

de fazer uma distribuição na região ou coisa parecida.

Juiz Federal:- Eles solicitaram dessa forma, o senhor pode esclarecer?

Testemunha:- Posso. Eles solicitaram assim.

Juiz Federal:- Eles quem?

Testemunha:- Alberto e Luiz Argolo.

Juiz Federal:- O senhor tratou diretamente com o senhor Luiz Argolo sobre

esse assunto?

Testemunha:- Estive presente junto com o Alberto Youssef.

Juiz Federal:- Inclusive desses 600 mil?

Testemunha:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor sabe o caminho que o dinheiro percorreu após, que estava

nas mãos do senhor Alberto Youssef, como que isso foi encaminhado?

Testemunha:- Não, não tenho a menor ideia, porque quem fazia isso era o Alberto.

Juiz  Federal:-  Bom,  eram só  esses  os  esclarecimentos  do  juízo,  então  eu  declaro

encerrado o depoimento do senhor Ricardo Pessoa."

(ALBERTO YOUSSEF, evento 352)

“Ministério Público Federal:- Certo. O que mais o senhor já tenha dito aqui. Então, o

senhor pagou outros valores para o senhor Luiz Argolo não relacionados ao terreno?

Interrogado:-  Paguei.  Paguei  o  que  o  doutor  Ricardo  Pessoa  deu  a  ele  e  fiz

algumas contribuições espontâneas minhas pra ele.

[…]

Juiz  Federal:-  Só  mais  uma questão,  acho  até  que  o  senhor  já  respondeu,  essa

doação por fora do senhor Ricardo Pessoa, o senhor confirma?

Interrogado:-  Confirmo.  Eu  falo  isso,  inclusive,  em  um  depoimento  meu  à
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Procuradoria.

Juiz Federal:- E o senhor fez isso, isso foi em 2012?

Interrogado:- Foi em 2012.

Juiz Federal:- Isso foi um pagamento só ou foram...

Interrogado:- Não, foram alguns pagamentos.

Juiz Federal:- E o senhor transferiu esse dinheiro pra quem?

Interrogado:- Para o Luiz Argolo.

Juiz Federal:- Entregava pessoalmente ou entregava pra terceiros?

Interrogado:- Não, não, às vezes ele me dava conta eu depositava, às vezes eu

mandava,  às  vezes  o  Rafael  ia  entregar,  às  vezes  ele  retirava  parte  no

escritório.”

Estes repasses, por não estarem relacionados às vantagens imputadas na inicial,

serão apurados em feito próprio e serão objeto de nova denúncia, caso confirmada a prática de

condutas criminosas após a conclusão das investigações.

8. Prova de que LUIZ ARGÔLO realizou viagens custeadas pela Câmara dos Deputados para

atender interesses de natureza privada e interesses de natureza ilícita

A instrução processual foi capaz de demonstrar que LUIZ ARGÔLO adquiriu com

recursos  da  Câmara  dos  Deputados,  liberados  a  título  de  Cota  para  Exercício  da  Atividade

Parlamentar (CEAP),  76 passagens aéreas para visitar ALBERTO YOUSSEF em São Paulo/SP, a fim

tratar  de assuntos  ilícitos  e  particulares,  sem qualquer  relação com o exercício  de sua função

pública.

A partir do cruzamento das informações referentes ( i ) às datas das visitas de

LUIZ ARGÔLO aos escritórios de YOUSSEF em São Paulo (evento 1, OUT27, p. 45-50 e evento 317,

OUT8 a 10), ( ii ) às passagens com destino ou partida de São Paulo adquiridas pelo ex-deputado

com recursos da CEAP para períodos próximos àquelas datas (evento 317,  OUT11) e ( iii  )  aos

horários exatos de tais voos tomados por ARGÔLO (evento 317, OUT3 a 5),  evidenciou-se que

várias dessas estadias de ARGOLO em São Paulo tiveram  duração curtíssima,  abrangendo tão
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somente o período necessário para que LUIZ ARGÔLO se deslocasse do aeroporto ao escritório de

YOUSSEF, tratasse rapidamente de seus assuntos e retornasse ao aeroporto a tempo de pegar seu

voo de volta. Nesse sentido a tabela juntada ao evento 317, OUT12 evidencia estadias de curtos

períodos, como 3h41min, 3h55min, 4h50min, 5h04min, 6h07min, dentre outras:
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Vôos de LUIZ ARGÔLO com destino e origem em São Paulo (SP) custeados pela Câmara dos Deputados

Data Hora Escritório visitado Vôo Bilhete Trecho Horas

17/02/2011
10:46:55 Chegada 17/02/2011  11:01 TAM 9572422439617 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 425,62

19:31
19:12:08 Partida 18/02/2011  06:32 GOL 127TFV84U Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 389,07

24/02/2011 11:54:52
Chegada 24/02/2011  11:26 GOL 127MDGEVA Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 379,07

09:24
Partida 24/02/2011  20:50 TAM 9572422883846 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 512,62

24/03/2011 15:59:49
Chegada 24/03/2011  15:08 GOL 127WDG8MQ Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 20,00

07:10
Partida 24/03/2011  22:18 TAM 9572424790563 Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 493,66

07/04/2011 12:57:11
Chegada 07/04/2011  11:54 GOL 127MY1PSZ Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 400,11

29:58
Partida 08/04/2011  17:52 GOL 127P8B1UC Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 970,11

05/05/2011 15:35:01
Chegada 05/05/2011  11:26 GOL 127RDG6TQ Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 400,11

06:26
Partida 05/05/2011  17:52 GOL 127K83YFP Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 620,11

23/05/2011 08:37:01 Chegada 22/05/2011  22:23 TAM 957242875448 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 594,66
16:29

23/05/2011 13:05:50 Partida 23/05/2011  14:52 GOL 127LDSWKN Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 440,56

06/06/2011 15:08:20
Chegada 06/06/2011  14:18 TAM 9572428838360 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 614,66

06:07
Partida 06/06/2011  20:25 TAM 9572428432970 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 614,66

30/06/2011 17:32:02 Chegada 30/06/2011  16:23 GOL 127IYPNHW Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 730,56
21:42

01/07/2011 12:15:07 Partida 01/07/2011  14:05 GOL 127T7T6YF Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 810,56

12/07/2011 12:34:45
Chegada 11/07/2011  20:18 TAM 9572430888526 Curitiba (PR)/Congonhas (SP) R$ 378,66

23:57
Partida 12/07/2011  20:15 GOL 127C48U8Y Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 670,56

19/07/2011 15:15:26
Chegada 18/07/2011  20:05 TAM 9572431130582 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 504,66

25:17
Partida 19/07/2011  21:22 GOL 127UEWMKN Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 370,56

04/08/2011 09:18:42
Chegada 03/08/2011  23:40 GOL 127SBH54G Brasília (DF)/ Guarulhos (SP) R$ 191,56

No máximo 24:59
Partida 04/08/2011 TAM 9572431993346 Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 472,66

10/10/2011 10:58:23
Chegada 09/10/2011  12:13 TAM 9572435741575 Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 936,66

No máximo 35:59
Partida 10/10/2011 TAM 9572435521861 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 394,66

11/10/2011 16:03:29
Chegada 11/10/2011  13:26 GOL 127PCGB2D Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 318,56

08:54
Partida 11/10/2011  22:20 GOL 127VHIY6E Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 516,56

17/10/2011 14:35:35
Chegada 17/10/2011  13:21 GOL 127SHT1FE Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 764,56

05:04
Partida 17/10/2011  18:25 GOL 127QYNQ8J Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 420,56

28/10/2011 15:38:16
Chegada 27/10/2011  07:02 TAM 9572436948902 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 613,66

39:18
Partida 28/10/2011  22:20 GOL 127P878HS Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 516,56

01/11/2011 18:08:16
Chegada 01/11/2011  17:37 TAM 9572436697265 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 109,66

17:30
Partida 02/11/2011  11:07 GOL 127SDGWXT Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 846,56

02/12/2011
12:33:37 Chegada 01/12/2011  11:54 GOL 127Z8RP4C Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 753,12

32:39
14:13:04 Partida 02/12/2011  20:33 TAM 9572439148919 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 704,66

08/12/2011 17:29:12
Chegada 08/12/2011  16:26 TAM 9572439374481 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 613,66

03:41
Partida 08/12/2011  20:07 GOL 127K76QRV Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 440,56

19/01/2012 09:27:26
Chegada 19/01/2012  08:45 TAM 9572440983097 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 494,66

04:50
Partida 19/01/2012  13:35 GOL 127HD7HRD Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 764,56

09/02/2012 09:59:47
Chegada 09/02/2012  08:54 GOL 127KHQLHE Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 531,56

08:01
Partida 09/02/2012  16:55 GOL 127BE1VGN Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 630,56

08/03/2012 11:48:35
Chegada 02/03/2012  00:10 AVIANCA 117115070 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 425,66

165:20
Partida 08/03/2012  21:30 GOL 127BGQ35E Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 630,56

18/05/2012
09:22:56 Chegada 17/05/2012  21:20 GOL 127A7CZ7S Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 637,47

33:51
13:18:07 Partida 19/05/2012  07:11 TAM 95724470436929 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 747,57

04/07/2012
13:56:54 Chegada 04/07/2012  13:26 GOL 127V9SL6P Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 530,47

08:08
14:28:02 Partida 04/07/2012  21:34 TAM 9572450344697 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 464,57

18/07/2012 17:59:23
Chegada 18/07/2012  14:04 GOL 127VHUIGH Santos Dumont (RJ)/ Congonhas (SP) R$ 569,57

07:17
Partida 18/07/2012  21:21 TAM 9572451249458 Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 215,00

25/07/2012 11:59:56 Chegada 25/07/2012  10:37 TAM 9572451641517 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 820,57
34:43

26/07/2012 14:52:40 Partida 26/07/2012  21:20 AVIANCA 120491171 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 376,57

06/08/2012 20:03:52
Chegada 06/08/2012  19:16 GOL 127CGUK9U Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 923,47

15:08
Partida 07/08/2012  10:24 TAM 9572452394429 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 420,57

09/08/2012 07:21:17
Chegada 08/08/2011  19:52 TAM 9572452095957 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 464,57

15:15
Partida 09/08/2011  11:07 GOL 127JHIVQH Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 636,47

05/09/2012 07:49:41
Chegada 05/09/2012  07:12 TAM 9572454373078 Brasília (DF) / São Paulo (SP) R$ 509,13

03:55
Partida 05/09/2012  11:07 GOL 127AGNUTX Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 941,47

10/10/2012 10:33:00

Chegada 10/10/2012  09:15 GOL 127TY3YTS Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 472,47

12:47
Partida 10/10/2012  22:02 TAM Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 718,00

14/03/2013
17:26:37

GFD INVESTIMENTOS
Chegada 14/03/2013  16:38 TAM 9572464472877 Santos Dumont (RJ)/ Congonhas (SP) R$ 80,44

20:50
18:42:41 Partida 15/03/2013  13:28 GOL VGSSVA Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 1.043,47

19/03/2013
10:33:02

GFD INVESTIMENTOS
Chegada 18/03/2013  13:21 GOL R7CM2Y Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 909,47

26:34
13:24:20 Partida 19/03/2013  15:55 TAM 9572464927425 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 651,57

23/05/2013
GFD INVESTIMENTOS

Chegada 23/05/2013  09:35 TAM 9572469283055 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 805,13
29:45

24/05/2013 Partida 24/05/2013  15:20 GOL YHB2QA Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 919,03

23/07/2013
08:40:07

GFD INVESTIMENTOS
Chegada 22/07/2013  20:40 AVIANCA 126837299 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 956,57

35:29
14:29:19 Partida 24/07/2013  08:09 TAM 9572472830134 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 1.059,13

14/10/2013 15:22:45 GFD INVESTIMENTOS
Chegada 14/10/2013  14:27 TAM 9572477493559 Salvador (BA)/Guarulhos (SP) R$ 708,27

17:26
Partida 15/10/2013  07:53 TAM 9572477712406 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 1.547,57

24/10/2013 13:49:00 GFD INVESTIMENTOS
Chegada 24/10/2013  12:49 TAM 9572478261139 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 1.624,55

08:38
Partida 24/10/2013  21:27 TAM 9572477870946 Congonhas (SP)/ Salvador (BA) R$ 369,60

09/01/2014
08:30:34

GFD INVESTIMENTOS
Chegada 08/01/2014  13:26 GOL WFE1QW Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 555,45

167:16
09:44:59 Partida 15/01/2014  12:42 GOL C8KHJI Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 580,47

13/02/2014
14:42:59

GFD INVESTIMENTOS
Chegada 13/02/2014  11:05 TAM 9572484419140 Brasília (DF)/Congonhas (SP) R$ 867,55

21:27
14:43:45 Partida 14/02/2014  08:32 TAM 9572484511851 Guarulhos (SP)/Salvador (BA) R$ 865,55

18/02/2014 08:12:07 GFD INVESTIMENTOS
Chegada 17/02/2014  20:10 TAM 9572484591700 Salvador (BA)/Congonhas (SP) R$ 1.343,30

19:49
Partida 18/02/2014  15:59 TAM 9572484591744 Congonhas (SP)/ Brasília (DF) R$ 304,00
Vôos 76 Valor reembolsado pela Câmara dos Deputados R$ 47.071,42

Visitas aos escritórios de ALBERTO YOUSSEF em 
São Paulo (SP) feitas por LUIZ ARGÔLO

Permanência em São 
Paulo

Data / Hora 
estimados

Companhia 
Aérea

Valor 
reembolsado 

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

JPJPAP ASSESSORIA E 
PARTICIPAÇÕES

9572456067924 (somado ao 
EMD de penalidade 

9574550657935)

10:27:52
16:11:46
09:25:45
13:44:08
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Ressalte-se que, dentre as pessoas que viram LUIZ ARGÔLO nos escritórios de

ALBERTO YOUSSEF e foram ouvidas nestes autos (ALBERTO YOUSSEF, RAFAEL ANGULO, CARLOS

ALBERTO, MEIRE BONFIM etc.), foi unânime a declaração de que já presenciaram o ex-deputado

buscando dinheiro em espécie nos escritórios do doleiro. Além de tal fato restar comprovado no

item 4.7, supra, colaciona-se aqui, a título de exemplo, o depoimento de MEIRE BONFIM DA SILVA

POZA:

(MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, evento 132)

“Ministério Público Federal:- Já esteve no escritório do Youssef, você falou agorinha

mesmo não é?

Depoente:- Sim.

Ministério  Público  Federal:-  Quando  você  esteve  lá  você  viu  algum  político,

presenciou a presença de políticos lá?

Depoente:- Algumas vezes.

Ministério Público Federal:- Sabe nominar alguns?

Depoente:- Sim, já vi lá uma vez o André Vargas, já vi no escritório dele o deputado

Luiz Argolo, não me lembro se encontrei lá o Mário Negromonte, mas estive com ele

em outras situações,  posso estar esquecendo de alguém, mas acredito que foram

esses.

[...]

Ministério  Público  Federal:-  Esses  políticos  que  estavam  lá,  sabe  o  que  eles

faziam no escritório do Youssef?

Depoente:-  Só posso lhe dizer em relação ao ex-deputado Luiz Argolo, porque

eu presenciei, ele indo para buscar dinheiro, os outros eu realmente não sei lhe

dizer.

[...]

Ministério  Público  Federal:-  Como  é  que  a  senhora  sabe  que  ele  foi  buscar

dinheiro?

Depoente:-  Porque  houve  uma ocasião  em que  ele  estava  lá  e  eu  ia  levar

dinheiro para o Alberto, e ele estava lá aguardando esse dinheiro, então o Alberto

me  falou  isso  “Olha,  você  tem  que  trazer  porque  ele  está  aqui  aguardando  o
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dinheiro”, e foi, se não me falha a memória, eu posso estar enganada, mas houve

uma ocasião em que ele estava aguardando e aí não entrou o dinheiro, e aí ele teve

que ficar em São Paulo para ir embora no dia seguinte, eu sei por conta disso, por ter

conversado sobre isso lá na GFD.

Ministério Público Federal:- A senhora se recorda quanto era, quanto era em dinheiro

esse recurso?

Depoente:- Não, não doutor, eu realmente não me recordo o valor.

Ministério Público Federal:- Aproximadamente, a senhora teria uma noção?

Depoente:- Eu acredito,  bom, eu vou, pelo que me consta eu acho que era uns

300.000 reais,  mas  eu  não  posso  afirmar,  eu  acho  que  eram 300.000  reais  na

ocasião.

Ministério Público Federal:- A senhora levou em espécie?

Depoente:- Não, eu não levei o valor inteiro para lá, eu tinha uma parte desse valor

para levar para lá e o Alberto estava esperando uma outra parte desse valor chegar.

[…]

Ministério Público Federal:- Me parece que a senhora, voltando lá para o começo, a

senhora  relatou  que  certa  vez  o  ex-deputado  Luiz  Argolo  esteve  no  escritório  e

precisou adiar a viagem?

Depoente:- Sim, ele foi para retirar uma quantia em dinheiro e esse dinheiro

não  chegou,  ele  ia  embora  naquele  dia,  ele  passou  o  retorno  dele  para  o  dia

seguinte em função desse dinheiro.

Ministério Público Federal:- A senhora sabe se nesse dia ele chegou no mesmo dia em

São Paulo?

Depoente:- Não sei lhe dizer, doutor, eu sei que eu estive na GFD nesse dia, talvez

fosse umas 4 horas da tarde, ele estava lá, e ele estava aguardando um dinheiro,

então ele conversava com o Alberto e tal, dali a pouco o Alberto falou para ele que o

dinheiro ia atrasar, não ia chegar, ele mudou a viagem dele para o dia seguinte.

[…]

Juiz Federal:- Eu não sei se eu entendi também direito, a senhora mencionou que a

senhora levou dinheiro em espécie para o senhor Alberto e que seria destinado ao

senhor Luiz Argolo, foi isso?
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Depoente:-  Isso,  houve  uma  vez  em  que  eu  ia  fazer  um  saque,  ele  estava  lá

aguardando, o deputado Luiz Argolo estava lá aguardando um valor que eu fui levar

lá para o Alberto Youssef.

Juiz Federal:- E foi nessa mesma ocasião que deu aquele problema do voo ou é outra

ocasião?

Depoente:- Então, excelência, eu até estou tentando lembrar se foi naquela ocasião

ou não, mas se não foi foram ocasiões próximas porque foram assim algumas vezes

próximas em que ele esteve lá, mas agora eu não me lembro se foi a mesma ocasião.

Juiz Federal:- E a senhora mencionou que era um valor aproximado de 300.000 reais,

é isso?

Depoente:- É, me parece que era um valor, não o valor que eu estava levando, era o

valor que ele estava esperando, se não me engano eram 300.000 porque o Alberto

comentou.

[…]

Juiz Federal:- A senhora pode reiterar para mim quantas aproximadas vezes a

senhora encontrou o senhor Luiz Argolo com o senhor Alberto Youssef ou no

escritório dele?

Depoente:-  No escritório dele pode ter sido algo em torno de umas 6 vezes,

meia  dúzia  de  vezes,  que  eu  tenha  me  encontrado  com  ele  lá,  que  eu

efetivamente conversei com ele foram 2 ocasiões, mas eu o vi lá em outras

ocasiões.

Juiz Federal:- E a senhora encontrou com ele em algum outro lugar ou só lá?

Depoente:- Não, só lá na GFD.”

De fato, os registros de acesso da GFD INVESTIMENTOS revelam que, ao menos

nos dias 27/11/2012, 19/03/2013, 24/05/2013, 28/05/2013, 09/01/2014, 13/02/2014 e 18/02/2014,

LUIZ  ARGÔLO e  MEIRE  BONFIM estiveram simultaneamente  no  escritório  de  YOUSSEF,  o  que

reforça as declarações da contadora (vide evento 317, OUT7).

LUIZ ARGÔLO, por sua vez, alega que ia para São Paulo tratar de outros assuntos,

como  a  criação  do  PARTIDO  SOLIDARIEDADE  e  o  pagamento  de  ECAD  a  Dominguinhos,  e
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aproveitava para visitar ALBERTO YOUSSEF, com o qual diz não possuir relação de natureza ilícita.

Esta alegação de ARGOLO, porém, não procede, haja vista a grande quantidade

de visitas dele a ALBERTO YOUSSEF no período de 2011 a 2014 e a reduzida duração de suas

estadias em São Paulo, incompatível com a assunção de outros compromissos que não a visita ao

doleiro, como se demonstrou mais acima.

Ressalte-se, ademais, que a própria testemunha de defesa PAULO PEREIRA DA

SILVA, Presidente do Partido Solidariedade, declarou em juízo que ARGÔLO somente começou a

tratar de assuntos relacionados à criação do partido por volta de dezembro de 2012, sendo que

suas viagens já ocorriam com frequência muito antes desse período:

Ministério Público Federal:- Sim, rapidamente. Por favor, essa sede em São Paulo,

o senhor se recorda quando ela foi estabelecida, quando ela começou a funcionar?

Depoente:- Começou a funcionar no final de 2012, por volta do mês de dezembro,

quando a gente  deu início  ao processo de  formação do Solidariedade e a gente

alugou então uma casa, não era bem uma sede, era uma casa onde serviria como

uma espécie de comitê do partido.

Ministério Público Federal:- O senhor manteve reuniões com o senhor Luiz Argolo

nos  anos  de  2011  e  2012,  ou  seja,  anteriormente  a  esse  comitê  do  partido

Solidariedade, em São Paulo?

Depoente:- Não, não,  o Luiz Argolo pertencia a outro partido e não estivemos

juntos nesse período, eu conheci o Argolo depois da discussão da formação do

partido, exatamente, por volta do mês de dezembro.  Conhecia possivelmente

porque eu sou deputado federal junto com ele e conhecia ele, mas não tinha nenhum

relacionamento.

Ainda, mesmo que fosse verdade que LUIZ ARGÔLO ia para São Paulo somente

para tratar de assuntos lícitos - como a criação do PARTIDO SOLIDARIEDADE, o pagamento de

ECAD a Dominguinhos e a venda do terreno de Camaçari-BA para YOUSSEF -, ainda assim restaria

configurada a prática de crimes de peculato na utilização de verbas públicas para o custeio dessas

viagens, visto que tais compromissos visam atender interesses privados que nada têm a ver com o

exercício da função parlamentar.
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C.4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, considera-se que a acusação se desincumbiu de todos os

ônus probatórios elencados no item C.2 supra, de modo que os réus devem ser condenados pelas

práticas de todos os crimes imputados na inicial.

D. DOSIMETRIA DA PENA

1. Fixação da pena base

Em relação à dosimetria da pena a ser aplicada aos réus, inicialmente entende o

Ministério Público Federal que é possível a valoração conjunta das circunstâncias judiciais do artigo

59 em relação aos delitos imputados, da seguinte forma:

A  culpabilidade de LUIZ ARGÔLO e ALBERTO YOUSSEF deve ser  valorada de

modo fortemente negativo, tendo em vista o dolo direto e intenso dos agentes, dirigindo suas

condutas à prática de diversos crimes,  dentre eles,  corrupção,  formação de cartel,  lavagem de

dinheiro, fraude à licitação, crimes contra o sistema financeiro nacional e peculato, todos de forma

reiterada.

A  mesma  valoração,  fortemente  negativa  da  culpabilidade,  aplica-se  aos

denunciados RAFAEL ÂNGULO e CARLOS ALBERTO, tendo em vista o dolo direto e intenso dos

agentes e o exercício profissional de condutas voltadas à ocultação e dissimulação da natureza dos

valores provenientes dos crimes antecedentes.

Ainda no vetor culpabilidade, no aspecto reprovabilidade, os criminosos agiram

com amplo espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade de rua, influenciada pelo abuso

de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou famélica, decorrente da miséria econômica.

São réus abastados que ultrapassaram linhas morais sem qualquer tipo de adulteração de estado

psíquico ou pressão, de caráter corporal, social ou psicológica.

Os motivos são negativos em relação ao acusado LUIZ ARGÔLO, pois suas ações
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foram movidas  a  fim  de  garantir  o  recebimento  de  vantagens  tanto  para  deturpar  o  correto

funcionamento do processo decisório da Petrobras, quanto para colocar o seu cargo de Deputado

Federal  à  disposição  de  interesses  escusos,  impactando  os  sistemas  econômico  e  político,  e

vilipendiando a democracia.

Na mesma linha,  negativos  os  vetores  referentes  à  personalidade  e conduta

social de todos os réus pela forma como agiram, de maneira reiterada e estendida no tempo. Isso

demonstra  pouco  apreço  por  regras  éticas.  Ademais,  todos  possuem  excelente  formação

acadêmica e qualificação, com discernimento acima do homem médio. Tinham mais condições,

portanto, de não apenas perceberem a gravidade de suas condutas, como também de recusarem o

seu envolvimento em tais práticas ilícitas.  Usaram sua formação e conhecimento para produzir

males sociais. 

Da  mesma  forma,  ALBERTO  YOUSSEF,  RAFAEL  ÂNGULO  e  CARLOS  ALBERTO

demonstram personalidade e conduta social negativa, eis que criminosos profissionais, voltados à

prática  de  múltiplas  ações  criminosas,  com capacidade,  inclusive,  de  cooptarem e  envolverem

outras pessoas para alcançarem seus desideratos. 

Pesa contra YOUSSEF ainda o fato de ter dedicado a sua vida à prática de crimes,

sempre  envolvido  nos  maiores  casos  de  corrupção  do  país,  como  o  caso  BANESTADO,  o

MENSALÃO (em que foi personagem importante seu funcionário Enivaldo Quadrado), a CURAÇAO

(em que foi acusado seu funcionário Rafael Angulo Lopez) e agora a LAVA JATO.

As circunstâncias dos crimes também pesam contra todos os acusados, uma vez

que praticados de forma sofisticada e complexa, dificultando a identificação real de seus autores.

Uma coisa é praticar lavagem, o que por si só importa ocultação ou dissimulação. Outra é valer-se

de diferentes, ou mesmo múltiplos, mecanismos de ocultação e dissimulação, como empresas de

fachada, testas de ferro, lavadores de dinheiro terceirizados, contratos simulados de consultoria,

conversão de ativos em espécie com auxílio de doleiro e pagamentos em dinheiro vivo.

As  consequências dos crimes são altamente negativas para todos os acusados,

os  crimes  praticados  desequilibraram  a  competitividade  do  mercado,  em  prejuízo  de  outras

empresas, além de impactar o sistema político e vilipendiar a democracia.

 175/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Além disso, os valores desviados da estatal são enormes. Em recente balanço, a

PETROBRAS divulgou o prejuízo de R$ 6,2 bilhões apenas com propinas, sendo que não há dúvida

que  tais  atos  de  corrupção  influenciaram  em  tal  número.  Se  tomado  em  conta  o  prejuízo

decorrente da cartelização, esse montante pode ser bem superior.

Pois  bem.  Esse  valor,  de  6  bilhões,  corresponde  a  aproximadamente  10% do

orçamento federal com saúde, ou do orçamento federal com educação. Seria possível incrementar

em mais de 10% tudo o que é gasto com segurança pública por União, Estados e Municípios em

conjunto. Ele seria capaz de tirar da faixa de miséria (extrema pobreza), composta por 10 milhões

de pessoas que não têm os alimentos mínimos necessários à subsistência, 1 milhão de brasileiros

(mediante o pagamento de benefício de 500 reais mensais a cada um). 

Mas  o  efeito  da  corrupção  não  para  aí.  Ele  acarreta  graves  danos  não  só  à

quantidade do serviço público,  mas também a sua qualidade,  pois  o administrador  não pode

cobrar falhas e colocar em situação difícil,  sem assumir riscos, aquele com quem compartilhou

comportamentos criminosos.

Os crimes perpetrados vieram a influenciar o processo eleitoral,  em razão do

pagamento de propinas via doações oficiais e não oficiais. Diante da complexidade dos crimes, a

demora  para serem descobertos  e  a  necessidade de estabilidade  do sistema eleitoral,  não há

qualquer ação eleitoral apta a corrigir os vícios. Se democracia é governo do povo, pelo povo e

para o povo,  a  corrupção subverte-a pois  é o governo  para o particular  que está em posição

privilegiada para pagar ou receber propina.

Considerando,  assim,  a  existência  de  ao  menos  6  elementos  negativos  na

primeira fase da dosimetria da pena, requer-se que, para todos os delitos e acusados, a pena base

seja fixada em patamar que ultrapasse o termo médio, aproximando-se do máximo.

Não apenas o patamar mínimo de pena é fixado pelo legislador, mas uma faixa

de variação, que na corrupção e no peculato, por exemplo, vai de 2 a 12 anos.

Não se pode esquecer, ainda, que o art. 59 do Código Penal estabelece todas as

circunstâncias acima analisadas para fixar uma pena “conforme seja necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime”. 
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A criminologia voltada ao estudo dos crimes de colarinho branco demonstra

que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na criminologia genérica

–  o  montante  da  pena  e  sua  efetividade  da  punição constituem relevantes  fatores  para

estancar o comportamento criminoso. 

Nesse  sentido,  por  exemplo,  propugnam  Neal  Shover  e  Andy  Hochstetler,

professores de sociologia e criminologia de Universidades Americanas, na obra “Choosing White-

Collar  Crime”,  que  é  um estudo criminológico especializado nesse tipo de crime.  Segundo os

autores: 

“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam

o ganho como maior do que os riscos ou consequências de serem pegos.

Vistos desta maneira, é uma política saudável de controle do crime aumentar

os riscos percebidos deles (...)”. 

“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de

colarinho branco do que a mesma unidade empregada contra crime de rua.” 

No  mesmo  sentido,  aliás,  estão  os  maiores  estudiosos  mundias  do  tema

corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma fórmula para indicar

que a propensão ao cometimento da corrupção, por um indivíduo, corresponde à análise de custos

e benefícios dos comportamentos honesto e corrupto. Dentre os custos, destacam a punição e a

probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo ignorado pelo Judiciário, é o

fator  probabilidade de punição.  De fato,  o crime de corrupção é um crime muito difícil  de ser

descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mesmo quando são provados, as dificuldades

do processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias, de modo que nem sempre

se chega à punição. Isso torna o índice de punição extremamente baixo.

Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o montante da

punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é o valor total do

conjunto, formado por montante de punição vezes a probabilidade de punição, que deve

desestimular a prática delitiva.
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Assim,  se  entendêssemos  que  uma  punição  adequada  para  um  crime  de

corrupção é de 10 anos de prisão, mas a probabilidade de punição para alguém que o pratica é de

33%, a pena, para ser um fator real de desestímulo, deve ser de 30 anos de prisão. A análise da

suficiência da punição, nesses termos, é preconizada pela parte final do art. 59, do Código Penal.

Embora pareça, em primeira análise, uma pena rigorosa, ela não é, pois o seu

parâmetro, além de tomar em conta a probabilidade de punição, deve ser a pena do homicídio,

porque a  corrupção de altos  valores  mata.  Além disso,  considerando ainda que,  no Brasil,  há

progressão de regime após cumprido 1/6 da pena, e perdão natalino (Decreto 8.380/2014, com

tendência de repetição nos anos seguintes) após cumprido 1/3 da pena, uma punição de 30 anos,

a título de corrupção, significaria, de fato, uma punição de dez anos. Como a corrupção de altos

valores não foi alçada a crime hediondo, tais benefícios incidem normalmente sobre os criminosos.

Considerando  tudo  isso,  uma  pena  final  e  global,  no  caso,  de  10  anos  não

atingiria, nem de perto, os objetivos de repressão e punição. Considerando o número de crimes

praticados, a sua diversidade, e os demais fatores que serão tomados em conta, espera-se que a

pena, por réu, seja superior a 30 anos de prisão.

Se queremos ter um país livre de corrupção, esta deve ser um crime de alto risco

e firme punição, o que depende de uma atuação consistente do Poder Judiciário nesse sentido,

afastando a timidez judiciária na aplicação das penas quando de casos que mereçam punição

significativa, como este ora analisado.

2. Agravantes e atenuantes

Tendo-se analisado as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verificação

das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pelos art. 61 a 66, CP e

dispositivos correspondentes da legislação especial.

LUIZ ARGÔLO e ALBERTO YOUSSEF eram os responsáveis pelo acordo político

com as empreiteiras cartelizadas e pela operacionalização do pagamento das propinas referentes

aos contratos celebrados com a PETROBRAS, pelo que a eles se aplicam as agravantes do artigo 62,

 178/181



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

I, do Código Penal em relação a todos os delitos.

Aplica-se aos crimes de peculato praticados por LUIZ ARGÔLO a agravante do

art. 61, II, b, pois praticados para facilitar e assegurar a execução, ocultação e vantagem dos crimes

de lavagem e corrupção.

Ainda, YOUSSEF é reincidente, eis que condenado por este mesmo juízo, com

trânsito em julgado, nos autos 200470000068064, não tendo transcorrido tempo superior a cinco

anos entre o cumprimento da pena daquela condenação e a retomada da prática delitiva.

3. Causas especiais de aumento de pena

Em relação aos atos de lavagem, considerando que praticados de forma reiterada

e por intermédio de organização criminosa, incide a causa de aumento de pena prescrita pelo § 4º

do artigo 1º da lei 9.613/98.

Ademais, deve-se considerar a causa especial de aumento de pena do art. 327, §

2º, do Código Penal, em razão do cargo de diretor exercido por Paulo Roberto Costa, comunicável

a LUIZ ARGÔLO por se tratar de elemento incriminador.

4. Disposições especiais:

Tendo em vista a celebração de acordo de colaboração premiada pelo MPF com

RAFAEL ÂNGULO e ALBERTO YOUSSEF, requer-se a observação dos parâmetros lá estipulados.

Quanto aos demais acusados, requer-se que o cumprimento se dê inicialmente

no regime fechado.

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da

pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada acusado. 

Os condenados devem ser  também condenados ao pagamento das  despesas
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processuais.

E. REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna pela parcial procedência

dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a condenação de JOÃO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS como incurso

nas penas do art. 317, caput, do Código Penal, por 10 vezes, em concurso material; nas penas do

art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 10 vezes, em concurso material; e nas penas do art. 312,

caput, do Código Penal, por 76 vezes, em concurso material;

b) a absolvição de JOÃO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS de 17 das 93

condutas do art. 312, caput, do Código Penal imputadas na inicial;

c) a condenação de  ALBERTO YOUSSEF como incurso nas penas do art.  333,

caput, do Código Penal, por 10 vezes, em concurso material, e nas penas do art. 1º, caput e § 4º, da

Lei 9.613/98, por 10 vezes, em concurso material;

d) a condenação de RAFAEL ANGULO LOPEZ como incurso nas penas do art. 1º,

caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 3 vezes, em concurso material;

e) CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, pelos fatos denunciados no item V.8

acima, como incurso nas penas do art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por uma vez.

f)  seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes,  ou do seu

equivalente,  incluindo aí  os numerários  bloqueados em contas  e investimentos bancários  e os

montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no

montante de pelo menos  R$ 1.650.471,42,  correspondente ao somatório das vantagens ilícitas,

dos atos de lavagem de dinheiro e dos desvios de recursos públicos descritos nos itens V e VI da

inicial;

g) seja declarada a perda, em favor da União, do helicóptero modelo Robinson
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R-44, número de série 12.835, registro PP-PRL;

h) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, o arbitramento cumulativo do

dano mínimo, a ser revertido em favor da PETROBRAS e da UNIÃO, com base no art. 387, caput e

IV,  do  CPP,  no  montante  de  pelo  menos  R$ 1.650.471,42,  correspondente  ao  somatório  das

vantagens ilícitas, dos atos de lavagem de dinheiro e dos desvios de recursos públicos descritos

nos itens V e VI da inicial.

Curitiba, 8 de outubro de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República
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