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    PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE 

NETO, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem, por meio de 

seu defensor infrafirmado, nos termos do artigo 403, §3º, do Código de 

Processo Penal, apresentar  

 

ALEGAÇÕES FINAIS 

 

pugnando desde logo pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, ao 

final, pela absolvição das imputações elencadas pelo Ministério Público 

Federal na Denúncia e nas Alegações Finais. 
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I. DOS FATOS 

  

    O Réu PEDRO CORRÊA foi denunciado pelo Ministério 

Público Federal, juntamente com IVAN VERNON GOMES TORRES JUNIOR, 

MARCIA DANZI RUSSO CORRÊA DE OLIVEIRA, ALINE LEMOS CORRÊA DE 

OLIVEIRA ANDRADE, FABIO CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, 

ALBERTO YOUSSEF e RAFAEL ANGULO LOPES, por supostamente ter 

praticado atos tipificados pela legislação penal como “Corrupção Passiva” 

(artigo 317 do Código Penal), “Lavagem de Dinheiro” (artigo 1º da Lei 

9.613/1998) e “Peculato” (artigo 312 do Código Penal), nos seguintes 

termos: 

 

FATO 1 – CORRUPÇÃO PASSIVA  

 

No período compreendido entre 14 de maio de 2004 e 17 

de março de 2014, o denunciado PEDRO CORREA, um dos 

lideres do PARTIDO PROGRESSISTA (PP), agindo de modo 

consciente e voluntário e em unidade de desígnios com 

ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, então 

Diretor de Abastecimento da Petrobras, e em razão da 

funções por este exercidas, solicitou e recebeu, para si e 

para outrem, vantagens indevidas e aceitou promessas de 

tais vantagens, direta e indiretamente, no percentual de 

1% dos contratos celebrados no interesse da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras para distribuição entre 

integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA (PP). 
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Tais vantagens indevidas foram oferecidas, prometidas e 

pagas por CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, 

NEWTON PRADO JUNIOR, LUIZ ROBERTO PEREIRA 

(administradores da ENGEVIX), ERTON MEDEIROS 

FONSECA, JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO, DARIO DE 

QUEIROZ GALVÃO FILHO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO 

(administradores da GALVAO ENGENHARIA), DALTON 

DOS SANTOS AVANCINI, JOÃO RICARDO AULER, EDUARDO 

HERMELINO LEITE (“LEITOSO”) (administradores da 

CAMARGO CORREA), RICARDO PESSOA (administrador da 

UTC ENGENHARIA), SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO 

CUNHA DE OLIVEIRA, ÂNGELO ALVES MENDES, ALBERTO 

ELÍSIO VILAÇA GOMES e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL 

RESENDE (administradores da MENDES JUNIOR), JOSÉ 

ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (“LÉO PINHEIRO”), 

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, FERNANDO 

AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOÃO ALBERTO LAZZARI, 

MATEUS COUTINHO DE SÁ OLIVEIRA e JOSÉ RICARDO 

NOGUEIRA BREGHIROLLI (administradores da OAS) para 

que PAULO ROBERTO COSTA omitisse e praticassse atos de 

ofícios com infrações aos deveres funcionais na condição 

de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. 

 

FATO 2 – LAVAGEM DE CAPITAIS 

 

No período compreendido entre 14 de maio de 2004 a 17 

de março de 2014, o denunciados PEDRO DA SILVA 
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CORREA DE OLIVEIRA (PEDRO CORREA), MARCIA DRANZI 

RUSSO CORREA DE OLIVEIRA, IVAN VERNON GOMES 

TORRES JUNIOR, FABIO CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE 

NETO, ALBERTO YOUSSEF e RAFAEL ANGULO LOPEZ, de 

modo consciente, voluntário e reiterado, com unidade de 

desígnios, por intermédio de organização criminosa que 

integraram, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, 

disposição, movimentação, localização e propriedade de 

valores provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de 

organização criminosa, formação de cartel, fraude à 

licitação e corrupção praticados em detrimento da 

Petróleo Brasileiro SA –PETROBRAS. 

 

FATO 3- PECULATO 

 

No período compreendido entre 11 de junho de 2003 e 15 

de marco de 2006151, de forma consciente e voluntária e 

em unidade de desígnios, PEDRO CORREA, Deputado 

Federal à época dos fatos, com auxílio de IVAN VERNON, 

desviou e se apropriou de recursos púbicos destinados à 

contratação de sua assessoria parlamentar, para si e para 

IVAN VERNON, por meio da nomeação de REINASCI 

CAMBUI DE SOUZA para o cargo de Secretária 

Parlamentar, sem a devida contraprestação dos serviços. 

 

Após a cassação de PEDRO CORREA do cargo de Deputado 

Federal, e no período de 11 de outubro de 2007 e 31 de 
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maio de 2012, de forma consciente e voluntária e em 

unidade de desígnios, ALINE CORREA, Deputada Federal à 

época dos fatos, com auxílio de IVAN VERNON e PEDRO 

CORREA, desviou e apropriou de recursos púbicos púbicos 

destinados à contratação de sua assessoria parlamentar, 

para si e para terceiros, aí incluídos os denunciados 

PEDRO CORREA e IVAN VERNON, por meio da nomeação 

de REINASCI CAMBUI DE SOUZA para o cargo de 

Secretária Parlamentar, sem a devida contraprestação dos 

serviços. 

 

Entre 14 de setembro de 2012 a 31 de janeiro de 2015, de 

forma consciente e voluntária e em unidade de desígnios, 

ALINE CORREA e PEDRO CORREA, com auxílio de IVAN 

VERNON, desviaram e se apropiraram de recursos púbicos 

destinados à contratação da assessoria parlamentar de 

ALINE CORREA, para si e para terceiros, aí incluídos os 

denunciados PEDRO CORREA e IVAN VERNON, mediante 

acordo com VERA LUCIA LEITE SOUZA SHIBA, nomeada 

para o cargo de comissão de Secretária Parlamentar da 

Câmara à época dos fatos. 

 

   Em sede de Alegações Finais, o Ministério Público 

Federal reconheceu a improcedência da Denúncia quanto aos fatos 

referentes ao peculato em relação a VERA LUCIA LEITE SOUZA SHIBA. 
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    Durante a instrução processual restou claro que nenhum 

dos fatos apontados na Denúncia aconteceram da forma descrita pelo 

Ministério Público, de forma que é forçoso reconhecer desde logo a 

improcedência dos pedidos formulados, com a consequente absolvição do 

Réu PEDRO CORRÊA. 

 

 

II. PRELIMINAR: DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA 

JULGAR FATOS REFERENTES A SUPOSTOS CRIMES 

COMETIDOS EM DESFAVOR DA PETROBRÁS. 

 

    Os fatos constantes na presente Ação Penal foram 

resultado de um encontro fortuito de provas a partir das investigações nos 

inquéritos 2006.70.00.0186628 e 2009.70.00.0032500, que apuraram as 

atividades exercidas por CARLOS HABIB CHATER e outras pessoas físicas, 

ligadas a supostos crimes de lavagem de dinheiro, consumados em Londrina 

– PR, envolvendo o falecido Deputado Federal JOSÉ JANENE. 

 

     De ofício, este Juízo se manifestou pela distribuição por 

dependência daqueles inquéritos ao Acordo de Delação Premiada nº 

2004.70.00.002414-0/PR, que cuidava de fatos que em nada se 

relacionavam àqueles fatos, a não ser pela pessoa de ALBERTO YOUSSEF. 

 

    Curioso observar que, à época, foi editada a Resolução nº 

42/2006 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em seu 

artigo 10, determinava a redistribuição de 50% dos inquéritos policiais em 

trâmite na 2ª Vara Federal Criminal para a 3ª Vara Federal Criminal. 
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    Em razão de tal Resolução, os mencionados inquéritos de 

2006 e 2009 seriam remetidos para a 3ª Vara Federal, atual 14ª Vara 

Federal de Curitiba. Todavia, mais uma vez o mencionado acordo de delação 

premiada, que nada se relaciona com os fatos examinados nos aludidos 

inquéritos, serviu de fundamento para estabelecer a suposta prevenção da 

2ª Vara Federal Criminal, atual 13ª Vara Federal de Curitiba. 

 

    Após sete anos de investigações que não resultaram no 

arcabouço probatório pretendido e suficiente para dar suporte ao 

oferecimento de denúncia, a autoridade policial requereu a quebra do sigilo 

bancário das empresas MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, 

e das pessoas físicas WALDOMIRO DE OLIVEIRA, EDILSON FERNANDES 

RIBEIRO e MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA, considerando que inúmeros 

elementos até então colhidos no âmbito das investigações originárias 

apontavam a frequente presença destas pessoas em várias movimentações 

realizadas e investigadas. 

 

    Nesse momento, observa-se a primeira grande mudança 

de objeto da investigação e seu redirecionamento para fatos desconexos 

praticados fora da jurisdição do Paraná. Eis o despacho que deferiu a 

requerida quebra nos autos nº 5026387-13.2013.404.7000/PR, Evento 9: 

 

25. Segundo a avaliação realizada pela autoridade policial 

quanto ao resultado das investigações e das provas ora 

sintetizadas, teriam sido identificados dois possíveis 

esquemas de lavagem de dinheiro. 
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26. Eles teriam servido ao ex-deputado federal José Janene, 

mas transcenderiam os crimes por este praticados. 

27. O primeiro seria organizado por Carlos Habib Chater e 

utilizaria as empresas Torre Comércio, Angel Serviços e 

Posto da Torre, bem como outras pessoas interpostas. 

28. O segundo envolveria a empresa MO Consultoria 

Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., ainda sem 

identificação do principal responsável. 

29. Ora, embora a investigação naqueles processos tenha 

sido parcialmente prejudicada por conta do falecimento do 

principal investigado, justifica-se a continuidade das 

diligências em vista da possível existência de esquemas de 

lavagem de dinheiro transcendentes aos crimes praticados 

por José Janene. 

30. Caso confirmada a existência dos esquemas de 

lavagem, é certo que atenderiam não só ao referido 

deputado, mas igualmente a terceiros, o que é ilustrado 

pela intensa movimentação financeira das empresas e 

contas envolvidas e que transcende as operações de 

interesse de José Janene. 

 

    Entretanto, contrariando a Constituição Federal e todas 

as regras de competência da legislação pátria, este Juízo atribuiu a si a 

competência de investigar ilícitos que fossem praticados por qualquer 

pessoa (terceiros), que nada se relacionavam com o objeto das investigações 

originárias, mesmo aqueles que tivessem sido consumados fora de Londrina 

(no caso do despacho, em Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro). 
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    Diante de tal decisão, o Ministério Público Federal 

demonstrou especial preocupação quanto ao fato de que quase todas as 

medidas de busca e apreensão estavam sendo dirigidas a endereços situados 

no Distrito Federal ou no Rio de Janeiro, bem como quanto ao fato de que os 

crimes investigados teriam se consumado no Distrito Federal. E 

principalmente, que não havia sequer endereço na jurisdição do Paraná, 

muito menos se cogitava de crime consumado no Paraná. 

 

    Forte nessas e em outras razões, o Ministério Público 

Federal se manifestou pela incompetência do presente Juízo, no Evento 6 do 

Procedimento nº 5001438-85.2014.404.7000. Vejamos: 

 

“Chama a atenção o fato de que quase todas as medidas de 

busca e apreensão ocorrerão em endereços situados no 

Distrito Federal. Quanto não é no Distrito Federal, é no 

Estado do Rio de Janeiro. Isso não ocorre à toa. Da 

investigação se infere que, se há crimes sendo praticados 

pelas pessoas físicas acima arroladas, esses crimes se estão 

consumando no Distrito Federal. Se há operação sem 

autorização de instituição financeira (art. 16 da Lei 

7.492/86), evasão de divisas (art. 22 da Lei 7.492/86) e 

lavagem de dinheiro ( art. 1.º da Lei 9.613/98), tudo isso 

vem ocorrendo no Distrito Federal, por meio de pessoas 

físicas e jurídicas com domicílios no Distrito Federal. Não 

há um só endereço situado na área da Seção Judiciária 

Federal do Paraná. Não há notícia de qualquer crime 
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praticado especificamente no Paraná pelo suposto grupo 

criminoso comandado por Carlos Habib Chater. [...] 

 

Observa-se, assim, que o objeto inicial desse inquérito físico 

evoluiu para achados imprevistos, que podem ser 

classificados como fortuitamente encontrados para fins de 

competência territorial, já que os achados se 

desenvolveram no Distrito Federal. [...] 

 

Aqui não é preciso recorrer nem mesmo à regra 

subsidiária de que, “não sendo conhecido o lugar da 

infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou 

residência do réu” (art. 72, caput, do CPP). Os autos 

mostram que os crimes aqui investigados vêm sendo 

praticados todos no Distrito Federal, então é na Seção 

Judiciária Federal do Distrito Federal que devem os crimes 

ser processados, com amparo nas provas até agora 

licitamente colhidas neste Juízo da Seção Judiciária 

Federal do Paraná.  

 

Não se verifica conexão ou continência necessária. Esse 

mesmo Juízo já reconheceu que as atividades do suposto 

grupo criminoso comandado por Carlos Chater se 

desenvolveram de forma independente e não subordinada 

(autos 5047783-46.2013.404.7000 evento 4). [...] 
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Enfim, este é o momento, portanto, de se analisar mais 

detidamente se esse Juízo é ou não competente 

territorialmente para a possível ação penal, pois a defesa 

certamente o fará, e assim não se perderá todo o trabalho 

(investigação ostensiva e processo) que está sendo 

preparado, o qual tem custo relevante para o erário.” 

 

    Contudo, este Juízo indeferiu o declínio da competência e 

determinou a continuidade das investigações, contrariando o requerimento 

do Ministério Público, titular de uma eventual Ação Penal. 

 

    As investigações, então, revelaram novos fatos e supostos 

novos crimes que teriam sido praticados por ALBERTO YOUSSEF. Como 

esses fatos não se relacionavam com a investigação do esquema criminoso 

comandado por CARLOS HABIB CHATER, a Polícia Federal requereu novo 

desmembramento, o que restou acatado por este Juízo. Eis suas razões: 

 

“No curso da interceptação, surgiram, porém, indícios da 

prática de crimes por terceiros que não compõem o grupo 

dirigidopor Carlos Chater, em espécie de encontro fortuito 

de provas. 

Embora estes terceiros tenham sido identificados em 

contatos com Carlos Chater, na prática conjunta de 

operações financeiras ilegais, de todo recomendável, na 

esteira do requerido pela autoridade policial, o 

desmembramento da investigação, nos termos do art. 80 

do CPP, já que desenvolvem suas atividades, aparente-
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mente, criminosas de forma independente e não subor-

dinada. O desmembramento evitará o agigantamento da 

investigação e propiciará melhor foco sobre as condutas 

imputáveis a cada grupo.” 

 

    Mais uma vez, em razão do encontro fortuito de provas, 

surgiu uma linha de investigação completamente desconexa da investigação 

relacionada ao esquema de CARLOS HABIB CHATER, que por sua vez, 

relembre-se, era completamente desconexa àquelas investigações 

originárias relacionadas a JOSE JANENE e ALBERTO YOUSSEF, bem como ao 

suposto crime consumado em Londrina - PR. 

 

    Todavia, embora tenha autorizado o desmembramento 

do feito - considerando a absoluta independência e a não subordinação ao 

inquérito anterior - o presente Juízo manteve a nova investigação na esfera 

de sua competência, mais uma vez considerando a presença de ALBERTO 

YOUSSEF, o que tornaria o Juízo prevento para toda e qualquer investigação. 

 

    A posição deste Juízo em relação à manutenção da 

investigação sobre a pessoa ALBERTO YOUSSEF em sua jurisdição se 

observa do seguinte trecho da decisão de desmembramento: 

 

“Tratando-se de questão sensível a critérios de 

conveniência e oportunidade, deve-se ainda decidir com 

deferência em relação às opções de investigação 

realizadas pela autoridade policial. 
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O presente feito desmembrado teria por objeto as 

atividades do suposto operador de câmbio negro Alberto 

Youssef, personagem notoriamente atuante no mercado 

paralelo de câmbio, cujas atividades ficaram conhecidas 

no assim denominado ‘Caso Banestado’.”  

 

    Para manter a competência intuito personae em torno de 

todo e qualquer ilícito praticado por ALBERTO YOUSSEF, este Juízo deixou 

de observar que naquele momento o mesmo residia em São Paulo, onde 

mantinha os seus negócios e onde praticava os seus crimes. 

 

    Assim, de um novo encontro fortuito de provas, 

instaurou-se a Operação Lava-Jato, que simplesmente não tem qualquer 

razão jurídica para ser investigada na jurisdição do Paraná, muito menos sob 

a alegação de que o primeiro crime teria sido praticado em Londrina - PR, o 

que, como já visto, não tinha qualquer conexão com as investigações 

sucessivas, muito menos com a operação em tela. 

 

    Com efeito, trata-se de típico caso de encontro fortuito de 

provas, onde no decorrer de uma determinada investigação foram obtidos 

elementos que extrapolaram os limites da investigação anterior, mas que 

eram aptos a justificar a instauração de outro procedimento para a 

respectiva apuração. 

 

    Ocorre que o encontro fortuito de provas não autoriza, 

por si só, a prorrogação da competência do Juízo responsável pela 

investigação que resultou no encontro fortuito. 
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    Em verdade, do encontro fortuito surge a imperiosa 

necessidade de encaminhamento dos autos para a jurisdição competente a 

fim de que se possa processar e julgar eventual Ação Penal. 

 

    Por óbvio, o encontro fortuito de provas também não tem 

o condão de impor a conexão ou continência, muito menos de ensejar a 

reunião dos processos ou a unidade de julgamento. Nesse sentido, assim já 

se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: 

 

[...] A conexão intersubjetiva ou instrumental decorrente 

de encontro fortuito de prova que nada tem a ver com o 

objeto da investigação principal, não tem o condão de 

impor o unum et idem judex, máxime com vulneração do 

princípio acusatório.  

5. A conexão no processo dá-se em favor da jurisdição de 

modo a facilitar a colheita da prova, evitar decisões 

contraditórias e permitir cognição mais profunda e 

exauriente da matéria posta a julgamento. O simples 

encontro fortuito de prova de infração que não possui 

relação com o objeto da investigação em andamento não 

enseja o simultaneus processus.  

(RHC 120379, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 24-

10-2014) 

 

    A leitura do voto condutor de tal julgado esclarece o que 

aqui se pretende demonstrar, inclusive através de elementos do caso 
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concreto que ensejam maior certeza sobre a similitude de circunstâncias. 

Vejamos: 

 

(...) Ademais, não se trata de conexão instrumental, já 

que o simples encontro fortuito de prova não implica na 

conexão processual. É necessário que haja relação entre 

as práticas criminosas, o que não ocorre na hipótese. O 

único elo de ligação entre os núcleos da organização 

criminosa é o Curtume Nossa Senhora Aparecida, de 

propriedade da família Bihl, onde foram encontradas 

irregularidades na obtenção do selo SIF.  

Pacelli e Fischer ensinam: “Embora, no fundo, e como 

regra, todas as modalidades de conexão tenham em vista 

também a facilitação da atividade probatória, a conexão 

instrumental tem apenas essa finalidade, não exigindo 

outros elementos, subjetivos ou intersubjetivos, para a 

determinação da reunião de processos. Configura-se a 

conexão quando a prova de uma infração puder influir na 

de outra. Simples assim. E com uma observação 

complementar: não há de se falar em conexão probatória 

pela circunstância meramente ocasional da apreensão de 

provas em relação a dois ou mais crimes no mesmo local 

se não houver relação entre as práticas criminosas.” 

 

    Também não há hipótese de conexão ou continência, 

tendo em vista que este Juízo reconheceu a absoluta independência e não 

subordinação entre as investigações sucessivas que foram sendo 
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instauradas em razão do encontro fortuito de provas, nas oportunidades que 

decidiu pelo desmembramento. 

 

    Frise-se que na decisão que determinou o 

desmembramento da investigação em torno de ALBERTO YOUSSEF - o que, 

diretamente, ensejou a Operação Lava-Jato - do inquérito que investigava o 

esquema criminoso de CARLOS HABIB CHATER, este Juízo teve o cuidado de 

afirmar que os investigados “desenvolvem suas atividades, aparentemente, 

criminosas de forma independente e não subordinada”. 

 

    Ressalte-se que, nos termos do artigo 76 do Código de 

Processo Penal, a competência será determinada por conexão quando: 

 

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido 

praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, 

ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o 

tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as 

outras; 

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas 

para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir 

impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de 

suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 

infração.  

 

    Por continência, a competência será determinada, nos 

termos do artigo 77 do Código de Processo Penal, quando:  
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I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma 

infração;  

II - no caso de infração cometida nas condições previstas 

nos arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. 

 

    Como se vê, nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso 

da investigação que resultou na Operação Lava-Jato, especialmente em razão 

da independência e não subordinação reconhecida por este Juízo. 

 

    Por outro lado, via de regra, a competência deve ser 

determinada pelo lugar da consumação da infração penal, consoante o 

disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal. Adotando-se esse 

preceito, é evidente que não há razão para manutenção da competência, pois 

sequer se cogita que algum dos supostos crimes descrito na Denúncia 

tenham se consumado sob a jurisdição desta Vara especializada em crimes 

financeiros. 

 

    Aliás, nem mesmo a regra subsidiária do artigo 72 do 

Código de Processo Penal, que possibilitaria a competência no domicílio do 

Réu quando não for conhecido o local da infração, autorizaria a manutenção 

da competência sob a jurisdição do Paraná, na medida em que a maioria dos 

investigados residem em São Paulo ou Distrito Federal. 

 

    É certo, entretanto, que não se admite a competência 

intuito personae, da forma pretendida por este Juízo, que, como 

demonstrado através do histórico das investigações, tem imposto a sua 
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própria competência para investigar todo e qualquer ilícito relacionado à 

ALBERTO YOUSSEF. 

 

    Desse modo, não há qualquer fundamento jurídico, legal 

ou constitucional, que sustente a competência deste Juízo da 13ª Vara 

Federal de Curitiba acerca dos fatos objeto da presente Ação Penal, 

pugnando-se assim, pela declaração de incompetência e remessa dos autos 

para o Juízo competente. 

 

 

III. PRELIMINAR: DA CISÃO DO FEITO EM RELAÇÃO 

AO PECULATO 

 

    No dia 30 de setembro de 2015, a 8ª Turma do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, nos 

Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes nos autos da Correição 

Parcial 5021847-96.2015.4.04.7000, pela cisão da presente Ação Penal em 

relação às imputações de Peculato à Ré ALINE CORRÊA. 

 

    De acordo com a Denúncia, ALINE CORRÊA teria 

nomeado RENASCI CAMBUI DE SOUZA e VERA LUCIA SOUZA SHIBA para o 

cargo comissionado de Secretária Parlamentar em seu gabinete, se 

apropriando de valores de suas remunerações, em conjunto com IVAN 

VERNON e com o Réu PEDRO CORRÊA.  

 

    O crime de Peculato é um crime típico de funcionário 

público ou de quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
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exerça cargo, emprego ou função pública, nos termos do artigo 327 do 

Código Penal.  

 

    O Código Penal define o crime de peculato nos seguintes 

termos: 

 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio. 

 

    Assim, de acordo com o Ministério Público, através de 

ALINE CORRÊA, os Réus PEDRO CORRÊA e IVAN VERNON cometeram o 

crime típico de funcionário público denominado Peculato, por supostamente 

se apropriarem dos valores referentes às remunerações de RENASCI 

CAMBUI DE SOUZA e VERA LUCIA SOUZA SHIBA. 

 

    Nesse sentido, a acusação aponta como coautor do crime 

de Peculato o Réu PEDRO CORRÊA, que não possuía a condição pessoal de 

funcionário público (depois de 2006), mas que, de acordo com o artigo 30 do 

Código Penal, na suposta execução do crime do artigo 312 do mesmo Código, 

se comunica com a condição pessoal de funcionário público da coautora 

ALINE CORRÊA. 

 

    Esse é o raciocínio jurídico que poderia imputar ao Réu 

PEDRO CORRÊA, mesmo sem exercer função pública, crimes típicos de 

funcionário público. 
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    Assim, é inegável, de acordo com a Denúncia, que três 

pessoas em conluio (o Réu PEDRO CORRÊA, ALINE CORRÊA e IVAN 

VERNON) supostamente cometeram o crime de Peculato, sendo que a 

condição pessoal de funcionário público que detinha ALINE CORRÊA se 

comunicaria com os demais e permitiria que lhes fosse imputado tal crime 

típico de funcionário público. 

     

    Sendo assim, é mister que tal imputação seja julgada pelo 

mesmo Juízo, na mesma Ação Penal, pois trata-se de caso claro de 

determinação da competência por continência, nos termos do artigo 77 do 

Código de Processo Penal: 

 

Art. 77. A competência será determinada pela continência 

quando: 

I – duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma 

infração. 

 

    Dessa forma, a decisão de cisão do feito em relação a 

ALINE CORRÊA quanto à acusação de Peculato deve ser estendida ao Réu 

PEDRO CORRÊA, já que é a mesma infração. 

 

    Nesse sentido, nos assevera Guilherme de Souza Nucci: 

 

(...) justifica-se a junção de processos contra diferentes 

réus, desde que eles tenham cometido o crime em 

conluio, com unidade de propósitos, tornando único o 
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fato a ser apurado. É o que a doutrina chama de 

continência por cumulação subjetiva, tendo em vista 

tratar-se de vários autores praticantes de mesmo fato 

delituoso. Não se trata somente de uma causa inspirada 

na economia processual, mas também na tentativa de 

evitar decisões contraditórias, que nada contribuem para 

a credibilidade da Justiça. 

(...) No caso da continência, como já se disse, o fato é um 

só e há vários agentes que o cometem, sendo 

extremamente útil e válido que a prova seja colhida por 

um único magistrado, que a avaliará de uma vez, 

tornando menos provável a hipótese de erro judiciário. 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 

Comentado. São Paulo: RT, 2008. p.232) 

 

    Também a jurisprudência é pacífica no sentido de que 

deve ser observada a continência em situações como o caso em tela: 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTI-

TUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA 

MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

buscando dar efetividade às normas previstas na 

Constituição Federal e na Lei 8.038/1990, passou a não 

mais admitir o manejo do habeas corpus originário em 

substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento 
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que deve ser adotado por este Superior Tribunal de 

Justiça, a fim de que seja restabelecida a organicidade da 

prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de 

locomoção. 

2. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do 

entendimento jurisprudencial, o alegado constrangi-

mento ilegal será enfrentado para que se analise a 

possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de 

ofício. 

QUADRILHA, PECULATO-DESVIO E FRAUDE À 

LICITAÇÃO (ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL, E 

90 DA LEI 8.666/1993). WRIT NÃO CONHECIDO NA 

ORIGEM. AVENTADA REITERAÇÃO DE PEDIDO. 

INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM MANDAMUS 

REFERENTE A OUTRA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 

1. Ao contrário do que decidido pela autoridade apontada 

como coatora, o habeas corpus impetrado na origem não 

caracteriza reiteração de pedido, já que se refere à ação 

penal distinta da que foi objeto do mandamus deliberado 

anteriormente. 

2. Tratando-se de tese já julgada pelo Tribunal de origem 

e também por esta Corte Superior de Justiça nos autos do 

HC n. 71.362/MA, não se constata qualquer óbice ao seu 

enfrentamento. 

CORRÉU DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE 

FUNÇÃO. CONTINÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGA-
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MENTO DE TODOS OS ACUSADOS PERANTE O MESMO 

JUÍZO. 

1. Tratando-se de processo criminal no qual se 

atribui a todos os agentes os mesmos delitos, depara-

se com nítida hipótese de continência, nos termos do 

artigo 77, inciso I, do Código de Processo Penal, 

circunstância que, por si só, impede o julgamento dos 

fatos por juízos distintos com relação a determinados 

réus, já que não se verifica nenhuma das exceções 

previstas no artigo 79 do citado Estatuto. (g. n.) 

2. Constatando que um dos réus, à época do recebimento 

da denúncia, ocupava cargo detentor de foro por 

prerrogativa, incidindo, portanto, em um só caso, duas 

regras de fixação de competência distintas, deve 

prevalecer aquela estabelecida em norma de maior 

hierarquia, nos termos do artigo 78, inciso III, do Código 

de Processo Penal, razão pela qual, na hipótese, impõe-se 

que os corréus não detentores do foro por prerrogativa 

de função sejam processados e julgados perante o 

Tribunal de Justiça do Estado, por força da continência 

verificada. 

3. A corroborar tal compreensão, é imperioso frisar que, 

ao julgar questão de ordem no Inquérito 2245/MG, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu, consoante o voto 

médio prolatado pelo eminente Ministro Sepúlveda 

Pertence, que a simples pluralidade de réus não enseja o 

desmembramento dos processos em que haja autoridade 
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detentora de foro por prerrogativa de função, impondo-

se o julgamento unitário dos acusados perante a 

jurisdição de maior hierarquia. 

4. Consequentemente, havendo na ação penal em exame 

corréu com foro por prerrogativa, todos os demais 

acusados, inclusive o paciente, devem ser processados 

perante o mesmo juízo, impondo-se, por conseguinte, 

verificar a quem compete o julgamento do feito. 

AFASTAMENTO CAUTELAR DE CORRÉU DO CARGO DE 

SECRETÁRIO DE ESTADO. DECISÕES PROFERIDAS EM 

AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE RETIRAR DO DETENTOR DA 

PRERROGATIVA DE FORO O DIREITO QUE LHE FOI 

CONFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO SEM QUE OCORRA A 

PERDA DEFINITIVA DO CARGO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR 

OS ACUSADOS ENQUANTO O CORRÉU SUJEITO A FORO 

DE HIERARQUIA SUPERIOR ESTAVA SIMPLESMENTE 

AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO 

JULGAMENTO DA ADI 2797/DF. CONCESSÃO DA ORDEM 

DE OFÍCIO. 

1. Embora o artigo 70 da Constituição do Estado do 

Maranhão disponha que "os Secretários de Estado ou 

ocupantes de cargo equivalente, nos crimes comuns e nos 

crimes de responsabilidade, serão julgados pelo Tribunal 

de Justiça", questiona-se se o mencionado dispositivo 
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constitucional se aplica às autoridades que estejam 

afastadas de suas funções. 

2. Após o julgamento da ADI 2797/DF, não se admite a 

manutenção da prerrogativa de foro pelos detentores de 

cargos ou mandatos que deixarem de exercer a função, 

entendimento que não pode ser aplicado àqueles que são 

simplesmente afastados provisoriamente de suas funções 

por força de decisão judicial não definitiva. 

3. Isso porque apenas a perda definitiva do cargo ou 

função tem o condão de retirar da autoridade os direitos 

que lhe são conferidos por força de norma constitucional, 

não se podendo admitir que uma decisão de caráter 

liminar possa suprimir garantias que são inerentes ao 

cargo por ele ocupado, notadamente porque ao ser 

afastado permanece como seu titular, apenas não 

exercendo as respectivas funções por determinado lapso 

temporal. 

4. No caso em apreço, estando o paciente apenas afastado 

de suas funções à época em que tramitava a ação penal, 

impossível aplicar- se ao caso a orientação sufragada pela 

Suprema Corte no julgamento da ADI 2797/DF, pois para 

que a autoridade detentora do foro por prerrogativa de 

função deixe de ostentá-lo, é preciso, como visto, que 

haja a perda definitiva do cargo. 

5. Assim, tem-se que a denúncia formulada contra o 

paciente e demais corréus foi recebida por juízo 

absolutamente incompetente, já que cabia ao Tribunal de 
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Justiça, e não a um dos Juízes das Varas Criminais da 

comarca, processar e julgar o feito, no qual figurava 

autoridade com foro privilegiado previsto na 

Constituição do Estado. 

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 

ofício para reconhecer a incompetência do Juízo da 3ª 

Vara Criminal da comarca de São Luís/MA, até o 

momento no qual o corréu deixou de ocupar o cargo 

detentor de foro por prerrogativa de função, declarando-

se nulos os atos praticados pelo juízo incompetente. 

(HC 232.309/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 14/10/2013) 

 

     Sendo assim, verificada a continência, bem como a ordem 

de cisão em função de ALINE CORRÊA, que é a única que possui a condição 

pessoal de funcionária pública, elementar ao tipo penal do Peculato, se faz 

necessária a cisão também quanto ao Réu PEDRO CORRÊA. 

 

 

IV. DO CONJUNTO PROBATÓRIO 

 

    Em relação ao conjunto probatório presente nos autos, 

importa ressaltar que não se pode transportar para o Processo Penal as 

noções próprias de outras esferas do direito processual. Isso porque o 

Processo Penal deve ser norteado pelo princípio da não culpabilidade, 

disposto na Constituição Federal de 1988 nos seguintes termos: 
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Art. 5º (...) 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória; 

 

    Assim, a prova dos fatos, a prova da imputação, no caso 

de crimes de Ação Penal Pública, compete ao Ministério Público. Ao réu não 

cabe provar a inocência, pois se a Constituição ainda presume que uma das 

partes é inocente, é consequência lógica que todo o ônus probatório seja 

encargo da outra parte, cabendo àquele que acusa a prova cabal do que 

alega. 

 

    Tal entendimento, corolário do nosso Estado 

Democrático de Direito, é ratificado pelo Supremo Tribunal Federal em 

diversos julgados, como no HC 73338-RJ, de relatoria do Ministro Celso de 

Mello, julgado pela Primeira Turma, de cujo acórdão se extrai o seguinte 

excerto: 

 

(...) Nenhuma acusação penal se presume provada. Não 

compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao 

Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a 

culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em 

nosso sistema de direito positivo, a regra que, em dado 

momento histórico do processo político brasileiro 

(Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor 

que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o 

acusado provar sua inocência (Decreto-Lei nº. 88, de 

20.12.37, art. 20, nº. 5). Não se justifica, sem base 
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probatória idônea, a formulação possível de qualquer 

juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para 

que se qualifique como ato revestido de validade ético-

jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao 

dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações 

equívocas e ao desfazerem dados eivados de 

obscuridade, revelam-se incapazes de informar, com 

objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, 

desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que 

poderiam conduzir qualquer magistrado ou tribunal a 

pronunciar o non liquet.  

 

    É claro que, na formação de sua convicção, o Magistrado 

deve considerar todos os elementos probatórios, produzidos no inquérito 

policial e na instrução processual, buscando provas robustas das 

imputações, não podendo condenar com base apenas em indícios. 

 

    No caso em tela salta aos olhos a falta de provas das 

imputações, pois o Ministério Público não conseguiu se cumprir o ônus 

probatório a que a Lei lhe incumbe. Ao final da instrução processual, o que 

se tem são os mesmos indícios que justificaram as medidas cautelares e o 

recebimento da Denúncia.  

 

    Na Denúncia há menção ao valor de R$ 357.945.680,52 

supostamente desviado no esquema descrito, onde empreiteiras 

cartelizadas fraudavam licitações e pagavam propina ao ex-Diretor de 

Abastecimento da Petrobrás PAULO ROBERTO COSTA. 
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    A instrução processual demonstrou que tal valor é mera 

suposição, já que supõe o repasse de 1% de todos os contratos celebrados 

entre as empresas cartelizadas e as licitações no âmbito da Diretoria de 

Abastecimento. Contudo, em seu depoimento, Paulo Roberto Costa deixa 

claro que não existia uma porcentagem fixa na propina recebida: 

 

(Defesa): O senhor comentou aqui que em média havia 

para o PP a porcentagem de 1%. O senhor falou em média 

por que essa porcentagem podia variar? 

 

(Testemunha): Essa porcentagem podia variar. 

Dependendo do contrato, a Petrobrás, às vezes a comissão 

de licitação apertava muito a licitação, e às vezes esse 

valor, podia, os 3%, às vezes podia fechar 2%, podia fechar 

1,8%, e aí separando entre PT e PP podia ser valor menor 

que 1, conforme meus relatos aí em vários depoimentos. 

 

    Dessa forma, resta claro que o exorbitante valor de R$ 

357.945.680,52 é baseado em suposições, como se todas as contratações 

fossem fraudulentas, como se as porcentagens dos pagamentos fossem 

sempre a mesma, com o objetivo de potencializar a gravidade do crime em 

prejuízo dos Réus. 

 

    Também o valor supostamente recebido pelo Réu PEDRO 

CORRÊA, no montante de R$ 40.700.000,00, é baseado em suposições e 

depoimentos sem apoio documental. A diferença entre os valores declarados 
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à Receita Federal e os valores sem “origem” encontrados após as quebras 

dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos tem volume bastante menor. 

 

    Assim, presume o Ministério Público Federal que, em 

espécie, milhões de reais foram repassados ao Réu PEDRO CORRÊA, à 

margem do sistema bancário. Não há nos autos nenhum documento que 

demonstre como quantias tão vultuosas deixaram o sistema financeiro, já 

que as supostas propinas foram repassadas a PAULO ROBERTO COSTA e 

ALBERTO YOUSSEF por meio de transferências bancárias no Brasil e no 

exterior. Não há nada nos autos que demonstre o mecanismo utilizado para 

realizar saques em instituições financeiras em valores tão elevados. 

 

    Até mesmo uma anotação em uma caderneta serviu de 

suposição para imputar ao Réu PEDRO CORRÊA o recebimento “extra” de R$ 

5,3 milhões. Em seu depoimento, PAULO ROBERTO COSTA deixa claro que 

nunca soube como eram alocados os valores supostamente repassados ao 

Partido Progressista e que tal anotação não representa prova alguma, já que 

é apenas uma anotação copiada de uma planilha encontrada na sala de 

reuniões de ALBERTO YOUSSEF. 

 

    Outra presunção presente nos autos se refere ao suposto 

poder político que o Réu PEDRO CORRÊA teria após ser cassado pela Câmara 

dos Deputados. Ao ser questionado a respeito, PAULO ROBERTO COSTA deu 

o seguinte testemunho: 

 

(Defesa): O senhor, ao responder a pergunta do Ministério 

Público, especialmente depois de maio de 2006 quando o 
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Pedro Corrêa foi, perdeu o mandato, o senhor falou que ele 

tinha força política porque estava junto em algumas 

reuniões. 

 

(Testemunha): Ele participou de alguns almoços, alguns 

não sei, jantares, almoços com certeza, junto com a cúpula 

do partido, então imagino que ele também tinha uma 

posição de destaque no partido, senão não estaria junto, 

não estaria junto com a cúpula do partido. 

 

(Defesa): Então a dedução da força política dele depois de 

perder o mandato é que ele estava junto? Pode-se dizer 

isso? 

 

(Testemunha): Eu imaginei que sim. Se eu estou lá com o 

presidente do partido, com vários deputados ligados ao 

presidente do partido, eu imaginei que sim. 

 

    Portanto, do exame minucioso dos provas colhidas nos 

autos, resta claro que as acusações são baseadas apenas em indícios, sem a 

força probatória necessária para condenar o Réu PEDRO CORRÊA nos 

crimes que lhe são imputados. 

 

 

V. DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 
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    O crime de corrupção passiva é tipificado no artigo 317 

do Código Penal, da seguinte forma: 

 

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. 

 

    De acordo com o texto legal, o núcleo central do crime 

tipificado como corrupção passiva está nas referências “solicitar” e/ou 

“receber” e/ou “aceitar”.  

 

    Nas lições de Cezar Roberto Bitencourt, as condutas 

previstas são “a) solicitar (pedir, direta ou indiretamente, para si ou para 

outrem); b) receber (obter, direta ou indiretamente, para si ou para outrem) 

c) aceitar (anuir). O objeto é a vantagem, de cunho patrimonial ou não, desde 

que ilícita ou indevida (elemento normativo do tipo) e solicitada, recebida ou 

aceita em razão da função pública do agente. (BITENCOURT, Cezar Roberto. 

Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1098) 

 

    Segundo a imputação apresentada pelo Ministério 

Público o Réu PEDRO CORRÊA teria, em associação com outros 

parlamentares do Partido Progressista e com PAULO ROBERTO COSTA, 

então Diretor de Abastecimento da Petrobrás, praticado o crime tipificado 

no artigo 317 do Código Penal.  
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    Ainda segunda a Denúncia, o Réu PEDRO CORRÊA, em 

conjunto com tais outros parlamentares, teria o papel de garantir 

politicamente a permanência de PAULO ROBERTO COSTA no cargo de 

direção da Petrobrás, para receber, através dele, vantagens indevidas de 

empreiteiras cartelizadas, contratadas em processos licitatórios 

manipulados, especialmente a partir de 2007. 

 

   Primeiramente deve-se notar que o Réu PEDRO CORRÊA 

perdeu a condição de Deputado Federal em 2006. Nesse cenário, ainda que 

se admita que o Réu PEDRO CORRÊA tenha participado das articulações 

para a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA, é totalmente improvável que 

pudesse dar apoio político para mantê-lo no cargo (e receber propina) 

depois de perder o mandato no ano de 2006. 

 

    Aqui é fundamental o destaque do depoimento prestado 

por PAULO ROBERTO COSTA perante este Juízo: 

 

(Defesa): Nesse período, especialmente antes de 2006, 

alguma vez, pessoalmente, o Pedro Corrêa pediu alguma 

vantagem para o senhor? 

 

(Testemunha): As colocações que me foram, que foram 

feitas, vamos dizer, quem comandava todo esse processo 

era o Janene e eu não participava dos valores como eram 

alocados. O Pedro Corrêa, pessoalmente pra mim, como o 

Pizzolatti, como outros do partido, para mim, diretamente, 

ninguém pediu nada. 
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(Defesa): Alguma vez o Pedro Corrêa pediu para o senhor 

favorecer alguma empreiteira ou apresentou alguma 

empresa? 

 

(Testemunha): Ele me falou de interesses como sendo de 

Pernambuco e depois como ia ter, como ia ter não, como 

teve a refinaria de Pernambuco, perguntou se poderia ter 

participação de empresas de Pernambuco no processo. É 

de praxe da Petrobrás sempre prestigiar empresas locais. 

Se eu não me engano ele me falou de algumas empresas na 

área de guindaste, algumas empresas que forneciam gesso, 

né, que tem uma área gesseira muito grande lá em 

Pernambuco, de empresas que poderiam participar dessa 

atividade. Então, por exemplo, na parte de gesso, a 

Petrobrás não vai usar gesso, em que que a Petrobrás vai 

usar gesso em uma refinaria? Mas por exemplo, as 

empreiteiras, os galpões das empreiteiras, o alojamento, e 

refeitório, em vez de ter uma parede de determinado 

material podia ser um dry wall de gesso e tal. Isso ele me 

trouxe essa ideia, eu conversei lá com o pessoal, não foi pra 

frente, mas ele me trouxe essa ideia, que era uma ideia 

razoável, como também era ideia razoável de prestigiar 

empresas menores na área de movimentação de carga, etc. 

Isso eu conversei com algumas pessoas lá das empreiteiras, 

porque não era a Petrobrás que contratava isso 
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diretamente. Mas não me lembro nada que tenha sido 

efetuado. 

 

(Defesa): Então só para deixar bem mais objetiva a 

resposta, alguma dessas empresas que ele conversou com o 

senhor recebeu alguma vantagem indevida, participava de 

cartel, ou teve alguma relação com os fatos? 

 

(Testemunha): Que eu me lembre não. 

 

    Portanto fica clara a ausência das elementares do tipo 

penal do artigo 317 do Código Penal. Nunca existiu qualquer tipo de 

solicitação ou aceitação de promessa de vantagem indevida a PAULO 

ROBERTO COSTA, restando clara a impossibilidade de se imputar o crime de 

corrupção passiva ao Réu PEDRO CORRÊA, por total atipicidade. 

 

    Acrescente-se a isso o fato do Réu PEDRO CORRÊA ter 

deixado de ser Deputado Federal no ano de 2006. Em todos os depoimentos 

ficou claro que os repasses das empreiteiras cartelizadas para PAULO 

ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF se deu a partir de 2007. 

 

    Por não ter mais a condição de Deputado Federal, o 

Ministério Público Federal em suas Alegações Finais sustenta que o Réu 

PEDRO CORRÊA teria praticado o crime do artigo 317 do Código Penal em 

co-autoria com PAULO ROBERTO COSTA, este sim detentor de função 

equiparada à de funcionário público.  
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    Contudo, a acusação não demonstra como se deu tal 

associação, tão pouco traz aos autos qualquer prova de ajustes entre os dois 

personagens que possa permitir a comunicação da condição pessoal de 

funcionário público de PAULO ROBERTO COSTA ao Réu PEDRO CORRÊA, 

nos termos do artigo 30 do Código Penal. 

 

    Ressalte-se novamente que, de acordo com o testemunho 

de PAULO ROBERTO COSTA transcrito acima, jamais existiu qualquer 

pedido do Réu PEDRO CORRÊA que se referisse à vantagens indevidas, à 

aceitação de promessas, ou ainda, ao favorecimento de empresas. 

 

    As peças acusatórias ainda citam atos de ofício que 

PAULO ROBERTO COSTA teria deixado de executar, contudo não fazem 

prova da existência de tais condutas, tão pouco apontam fatos concretos que 

pudessem ser interpretados como tal. 

 

    Portanto, em conclusão, cumpre ressaltar que:  

 

a) ainda que se admita a participação do Réu PEDRO CORRÊA na articulação 

para a nomeação de PAULO ROBERTO COSTA, após perder o mandato em 

2006, seria improvável que mantivesse qualquer influência capaz de mantê-

lo no cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobrás;  

 

b) o tipo penal da corrupção passiva exige, como elemento fundamental do 

tipo, a condição de funcionário público (ou função equiparada), sendo assim 

impossível tal imputação ao Réu PEDRO CORRÊA depois de perder seu 

mandato em 2006; 
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c) a prática de condutas tipificadas como corrupção passiva por PAULO 

ROBERTO COSTA mediante sua condição pessoal de equiparado a 

funcionário público não se comunica com o Réu PEDRO CORRÊA, já que não 

foi demonstrado qualquer tipo de ajuste entre eles. 

 

d) a suposta força política do Réu PEDRO CORRÊA é baseada apenas em 

depoimentos vazios, sem nenhum elemento objetivo ou situação fática 

concreta que possa demonstrar a existência de tal poder;  

 

e) em seu depoimento, PAULO ROBERTO COSTA confirma que jamais 

recebeu qualquer pedido de vantagem indevida ou aceitação de promessa de 

vantagem indevida da parte do Réu PEDRO CORRÊA; 

 

    Dessa forma, pugna-se pela absolvição do Réu PEDRO 

CORRÊA das imputações da peça acusatória. 

 

 

VI. DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

    De acordo com a peça acusatória, o Réu PEDRO CORRÊA 

teria praticado condutas tipificadas como “Lavagem de Dinheiro” por 568 

vezes, pessoalmente e através de IVAN VERNON GOMES TORRES JUNIOR, 

MARCIA DANZI RUSSO CORRÊA DE OLIVEIRA, FABIO CORRÊA DE OLIVEIRA 

ANDRADE NETO e JONAS AURÉLIO. 

 

    Hoje, o artigo 1º da Lei 9613/98 tem a seguinte redação: 
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Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal. 

 

    Tal redação entrou em vigor com a Lei 12.683/2012, a 

partir de 9 de Julho de 2012. Sendo assim, somente os fatos apontados no 

período posterior à alteração legislativa estão sujeitos à sistemática hoje 

vigente, existindo para os fatos anteriores a vinculação ao rol de crimes e à 

necessária condenação pelo crime antecedente. 

 

    Contudo, os elementos do tipo são os mesmos, tendo por 

ações típicas os verbos “ocultar” e “dissimular”.  

 

    No caso em tela, há três situações que merecem destaque 

inicialmente:  

 

a) supondo que existiu o crime de corrupção passiva na modalidade 

“receber” vantagem indevida, não há que se falar em lavagem de dinheiro 

porque o recebimento dos valores é apenas a consumação do delito anterior;  

 

b) supondo que existiu o crime de corrupção passiva na modalidade “aceitar 

promessa” de vantagem indevida, o recebimento de valores é o mero 

exaurimento do crime já consumado;  
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c) como crime autônomo, não há que se falar em lavagem de dinheiro 

porque receber valores por meio parentes (filho e nora) ou empregados, por 

si só, não representa “ocultação” ou “dissimulação”. 

 

    Tais entendimentos foram ilustrados de forma brilhante 

em nosso direito através do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos 

Embargos Infringentes propostos pelo ex-Deputado Federal João Paulo 

Cunha na Ação Penal 470, que tem o seguinte acórdão: 

 

Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de 

dinheiro. 1. Lavagem de valores oriundos de corrupção 

passiva praticada pelo próprio agente: 1.1. O 

recebimento de propina constitui o marco consumativo 

do delito de corrupção passiva, na forma objetiva 

“receber”, sendo indiferente que seja praticada com 

elemento de dissimulação. 1.2. A autolavagem pressupõe 

a prática de atos de ocultação autônomos do produto do 

crime antecedente (já consumado), não verificados na 

hipótese. 1.3. Absolvição por atipicidade da conduta. 2. 

Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a 

Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 

2.1. A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro 

depende da comprovação de que o acusado tinha ciência 

da origem ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de 

provas 3. Perda do objeto quanto à impugnação da perda 

automática do mandato parlamentar, tendo em vista a 

renúncia do embargante. 4. Embargos parcialmente 
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conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para absolver o 

embargante da imputação de lavagem de dinheiro. 

(STF, Tribunal Pleno, AP 470 EI-sextos, Relator Ministro 

LUIZ FUX, Relator para o Acórdão Ministro ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2014)  

 

    Em tal julgado, vale destacar o voto do Ministro Roberto 

Barroso, nos seguintes termos: 

 

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

solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem 

indevida, não é possível enxergar no recebimento um ato 

posterior ao delito, ainda que assim tenha pretendido a 

acusação. Todo recebimento pressupõe logicamente 

aceitação prévia, ainda que ambas as ações ocorram em 

momentos imediatamente sucessivos. A referência do 

tipo alternativo ao ato de aceitação, portanto, significa 

que basta aceitar, ainda que inexista prova de que o 

corrompido tenha recebido efetivamente a vantagem. 

Nos casos em que a prova exista, porém, seria artificial 

considerar o ato de entrega como posterior à corrupção. 

 

Assim, conforme já destacado pelos votos vencidos, o 

crime de corrupção passiva, na modalidade receber, 

consuma-se no momento do pagamento da vantagem 

indevida, dada a sua natureza material. Desse modo, o 

recebimento da propina pela interposição de terceiro 
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constitui a fase consumativa do delito antecedente, tendo 

em vista que corresponde ao tipo objetivo “receber 

indiretamente” previsto no art. 317 do Código Penal.  

 

O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o 

destinatário da propina, além de esperado, integra a 

própria materialidade da corrupção passiva, não 

constituindo, portanto, ação distinta e autônoma da 

lavagem de dinheiro. Para caracterizar esse crime 

autônomo seria necessário identificar atos posteriores, 

destinados a recolocar na economia formal a vantagem 

indevidamente recebida. Sobre essa questão, vale 

registrar a seguinte passagem do voto proferido pelo 

Min. Cezar Peluso nesta ação penal: 

 

“A questão do concurso de crimes na lavagem de dinheiro é 

problemática, pois o verbo “ocultar” pode referir-se a ato 

posterior independente do delito antecedente, como 

primeira etapa do processo de lavagem ou branqueamento 

de capitais. Pode referir-se, também, ao ocultamento do 

próprio produto do crime como ato de comissão do delito 

antecedente, ou, ainda, como seu post factum. Essa é a 

imputação da denúncia julgada procedente pelos Ministros 

Relator e Revisor; o último, apenas, quando a Henrique 

Pizzolato. Tanto o Ministro Relator quanto o ilustre 

Revisor salientaram que, no julgamento do Inq. nº 2471 , 

do qual foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta 
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Corte reconheceu a possibilidade de imputação 

simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente do crime 

de lavagem. Com efeito, trata-se de uma hipótese possível, 

mas que depende, a meu ver, da demonstração de atos 

diversos e autônomos daquele que compõe a realização do 

delito antecedente. Nesse sentido, por exemplo, um crime 

de corrupção que se opere pelo superfaturamento de obras 

públicas tem como fato essencial do seu cometimento a 

adulteração dos orçamentos e dos preços atribuídos aos 

insumos da obra, e, com a atribuição de um preço superior 

ao verdadeiro, é que se dá a fraude, o que não significa que 

a ocultação do verdadeiro preço do produto seja parte do 

processo de lavagem [...] Em suma, considero possível a 

hipótese da chamada autolavagem, se, por exemplo, 

alguém recebe um dinheiro ilicitamente, ao invés de usá-lo 

por si, incumbe outrem de, em nome deste, adquirir-lhe 

bem ou bens, caso em que pratica duas ações típicas 

distintas, a do primeiro crime, consistente em receber 

licitamente, e a do segundo, que é a ocultação do produto 

do primeiro crime”.  

 

Nesse contexto, tendo em vista a inexistência de tais atos 

autônomos de ocultação do produto do crime 

antecedente, voto pelo reconhecimento da atipicidade da 

conduta imputada ao embargante. E com isso passo ao 

segundo fundamento pelo qual se entendeu 

caracterizada a prática do delito. 
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    No mesmo julgamento, vale destacar o voto do Ministro 

Teori Zavascki, que tem o mesmo entendimento: 

 

A propósito do crime de lavagem, proferi voto na Ação 

Penal 472/ES, de que fui Relator no Superior Tribunal de 

Justiça, sustentando o seguinte:  

 

“No crime de ‘lavagem’ ou ocultação de valores de que 

trata o inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações 

de adquirir, receber, guardar ou ter em depósito 

constituem elementos nucleares do tipo, que, todavia, se 

compõe ainda pelo elemento subjetivo, consistente na 

especial finalidade do agente de, praticando tais ações – 

adquirir, receber, ter em depósito –, atingir o propósito de 

ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou 

valores provenientes de crime (de quaisquer dos crimes 

elencados nos incisos do caput). Embora seja dispensável 

que o agente venha a atingir tais resultados, relacionados 

à facilitação do aproveitamento ("utilização”) de produtos 

de crimes, é inerente ao tipo que sua conduta esteja 

direcionada e apta a alcançá-los. Portanto, as ações de, 

simplesmente, receber ou ter em depósito valores que 

sejam produtos dos crimes antecedentes não são 

suficientes para a configuração dessa figura típica. É 

essencial que tais ações constituam, não um fim em si 

próprias, mas um meio pelo qual possa o agente lograr 
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êxito em ocultar ou dissimular o aproveitamento dos 

referidos bens. Estabelece-se, assim, uma distinção entre 

(a) os atos de aquisição, recebimento, depósito ou outros 

negócios jurídicos que representem o próprio 

aproveitamento (pelo agente ou terceiros), o desfrute em 

si, da vantagem patrimonial obtida no delito dito 

'antecedente', e (b) aquelas ações de receber, adquirir, ter 

em depósito, as quais se encontrem integradas como 

etapas de um processo de lavagem ou, ainda, representem 

um modo autônomo de realizar tal processo, não 

constituindo, por conseguinte, a mera utilização do 

produto do crime, mas um subterfúgio para distanciar tal 

produto de sua origem ilícita. Trata-se, em suma, como 

atesta a doutrina especializada, de uma espécie de 

"receptação específica", com duas especiais 

características: (a) a de estar relacionada ao produto de 

apenas alguns crimes (os indicados pela norma 

incriminadora) e (b) de ser perpetrada com a especial 

"finalidade de encobrir ou dissimular a utilização do 

patrimônio ilícito resultante de um dos crimes anteriores" 

(CALLEGARI, André Luis. Lavagem de dinheiro: aspectos 

penais da Lei nº 9.613/98, 2ª ed., Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, p. 111), finalidade essa que, portanto, 

"deverá obrigatoriamente integrar o dolo ao nível do tipo 

subjetivo" (MAIA; Rodolfo Tigre. Lavagem de dinheiro 

(lavagem de ativos provenientes de crime), SP: Malheiros, 

1999, pgs. 95. Em outras palavras: "Nem todas as condutas 
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de 'ocultar' e/ou 'dissimular' configuram a lavagem de 

dinheiro. É preciso constatar o elemento subjetivo. Estas 

ações devem necessariamente demonstrar a intenção de o 

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

simples movimentação de valores ou bens, com o intuito de 

utilizá-los, desfrutar-lhes ou mesmo acomodá-los, mas sem 

intenção de escondê-los, não configura o delito" 

(MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de 

dinheiro, São Paulo: Atlas, 2006, p. 107). No mesmo 

sentido: CERVINI, Raúl; OLIVEIRA, Wiliam Terra de; 

GOMES, Luiz Flávio. Comentários à Lei 9.613/98, SP:RT, 

1998, p.335/336; SOUZA NETO, José Laurindo de. Lavagem 

de dinheiro, Curitiba: Juruá Editora, 2000, p.100; BARROS, 

Marco Antônio de. Lavagem de dinheiro e obrigações civil 

correlatas, 2 ed., SP:RT, 2007, p.183. 

 

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

narrados na denúncia – o recebimento de quantia pelo 

denunciado por meio de terceira pessoa - não se 

adequam, por si sós, à descrição da figura típica. Em 

primeiro lugar, porque o mecanismo de utilização da 

própria esposa não pode ser considerado como idôneo 

para qualificá-lo como “ocultar”; e, ademais, ainda que 

assim não fosse, a ação objetiva de "ocultar" reclama, 

para sua tipicidade, a existência de um contexto capaz de 

evidenciar que o agente realizou tal ação com a finalidade 

específica de emprestar aparência de licitude aos valores. 



 
 

 

 

Página 46 de 53 

 

  

Rua Mateus Leme, 704 - 1º andar - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP 80530-010 – Telefone (41) 3402-8535 - www.loper.com.br 

Embora conste na denúncia a descrição da ocorrência de 

crimes antecedentes (contra o sistema financeiro 

nacional e a administração pública), bem como a 

afirmação de que o embargante, “consciente de que o 

dinheiro tinha como origem organização criminosa 

voltada para a prática” desses crimes, “almejando ocultar 

a origem, natureza e o real destinatário do valor pago 

como propina, enviou sua esposa Márcia Regina para 

sacar no caixa o valor de cinquenta mil reais em espécie”, 

ela não descreve qualquer ação ou intenção do réu 

tendente ao branqueamento dos valores recebidos. O que 

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

ao crime de corrupção passiva, que, pela circunstância de 

ter sido realizado por interposta pessoa, não pode 

produzir a consequência de incorporar um crime 

autônomo, até porque o recebimento indireto da 

vantagem indevida integra o próprio tipo penal do art. 

317 do Código Penal (“solicitar ou receber (...) direta ou 

indiretamente (...) vantagem indevida”). Como ressaltado 

no voto vencido do Ministro Cezar Peluso, não há, na 

descrição dos fatos e na prova, “ações independentes 

entre o crime de corrupção passiva e o delito de lavagem. 

Por quê? Porque o fato (...) de o réu tê-lo recebido 

clandestinamente, ocultando, com isso, a origem do 

dinheiro, não é ação distinta e autônoma do ato de 

receber. É apenas uma circunstância modal do 

recebimento: ao invés de receber em público - coisa que 
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não poderia fazer, por razões óbvias -, o denunciado 

recebeu-o clandestinamente. E conclui, não se deve 

“confundir o ato de ‘ocultar’ a natureza ilícita dos recursos, 

presente no tipo penal de lavagem de dinheiro, e o que a 

doutrina especializada descreve como estratagemas 

comumente adotados para que o produto do crime 

antecedente – já obtido – seja progressivamente 

reintroduzido na economia, agora sob aparência de 

licitude, com os atos tendentes a evitar-lhe o confisco ainda 

durante o iter criminis do delito antecedente, em outras 

palavras, para garantir a própria obtenção do resultado 

do delito”. 

 

Na mesma linha de compreensão, o voto do Ministro 

Marco Aurélio:  

 

“Sabemos que a corrupção não ocorre à luz do dia. Há 

recebimento, como houve no caso, escamoteado. Levantei 

objeções no tocante ao ato de lavagem de dinheiro, quer 

por parte de João Paulo Cunha, quer por parte de 

Pizzolato, tendo em conta que não vislumbrei ato de 

qualquer deles visando dar a aparência de legítimo ao 

dinheiro recebido, e recebido, a meu ver, no exaurimento, 

considerada a modalidade receber, do crime de corrupção 

passiva. Por isso é que não acompanhei o relator quanto à 

lavagem”. 
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Acertadas, portanto, as conclusões do Ministro Ricardo 

Lewandowski, Revisor, que inaugurou a divergência:  

 

“Observo, por oportuno, que o recebimento de numerário 

por interposta pessoa não caracteriza necessariamente o 

crime de lavagem de dinheiro. É que tal artifício, com 

efeito, é largamente utilizado para a percepção de 

propina. Jamais, quiçá, a vantagem indevida é recebida 

diretamente ou à luz do dia.  

 

Permito-me lembrar que o elemento ‘ocultar’ não é 

exclusivo do tipo penal lavagem de dinheiro. No crime de 

corrupção passiva, por exemplo, o caput do art. 317 do CP 

prevê a solicitação ou recebimento indireto da vantagem. 

Ou seja, nas palavras de Nucci, ‘é possível a configuração 

do delito caso o agente atue (...) de modo indireto, 

disfarçado ou camuflado ou por interposta pessoa’ [NUCCI, 

Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: 

RT, 2008, PP. 1053-1058 (cf. notas 68 e 97)]. 

 

Assim, o fato de alguém ter recebido vantagem indevida, 

sob a forma de dinheiro, por interposta pessoa, 

dissimuladamente, pode, sim, caracterizar o crime de 

corrupção passiva. Mas este único fato, qual seja, o 

recebimento de propina de maneira camuflada, não pode 

gerar duas punições distintas, a saber, uma a título de 
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corrupção passiva e ainda outra de lavagem de dinheiro, 

sob pena de ferir-se de morte o princípio do ne bis in idem. 

 

Um réu só pode ser condenado por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro se verificada a ocorrência de atos 

delituosos distintos. Isto é, se o réu, após ter recebido 

dinheiro proveniente de corrupção, vier a praticar novos 

atos delituosos, distintos dos anteriores, com a finalidade 

de branqueamento de capitais, com o escopo de ‘limpar’ o 

dinheiro ’sujo’.  

 

Gostaria de deixar essa premissa bem esclarecida em meu 

voto: admito a coexistência da prática dos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um mesmo 

agente, mas desde que se comprove a realização de atos 

distintos para cada um desses delitos. Em outras palavras, 

não aceito a imposição de dupla punição advinda de um 

único fato delituoso. 

 

    O raciocínio jurídico utilizado pelo Supremo Tribunal 

Federal para absolver o ex-Deputado Federal João Paulo Cunha pode ser 

aplicado ipsis literis no caso em tela, pelos seguintes argumentos:  

 

a) supondo, em tese, que existiu a corrupção passiva na modalidade 

“receber”, o recebimento de valores por FABIO, MARCIA, IVAN ou JONAS é 

mera consumação do crime do artigo 317 do Código Penal e não o crime de 

Lavagem de Dinheiro;  
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b) supondo, em tese, que existiu a corrupção passiva na modalidade “aceitar 

promessa”, o recebimento de valores por FABIO, MARCIA, IVAN ou JONAS 

seria mero exaurimento do crime do artigo 317 do Código Penal, e não o 

crime de Lavagem de Dinheiro;  

 

c) receber qualquer valor por meio de pessoa interposta, por si só, não 

representa “ocultação” ou “dissimulação”, especialmente no caso em tela, em 

que as pessoas que receberam têm ligação direta com o Réu PEDRO 

CORRÊA; 

 

d) não há nenhuma referência nos autos a atos posteriores autônomos que 

pudessem ser classificados como tentativas de recolocar na economia formal 

a vantagem recebida indevidamente, ou que pudessem ser de interpretados 

como “ocultação” ou “dissimulação”; 

 

e) supondo a existência de condutas que possam ser tipificadas como 

“Lavagem de Dinheiro”, fica claro que a participação de FABIO, MARCIA ou 

IVAN era totalmente subordinada ao Réu PEDRO CORRÊA, sem qualquer 

culpa, dolo (ou dolo eventual) por parte daqueles agentes. 

 

    Dessa forma, pelos argumentos acima, requer-se a 

absolvição do Réu PEDRO CORRÊA das imputações referentes à Lavagem de 

Dinheiro. 

 

 

VII. DO PECULATO 
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   O Código Penal define o crime de peculato nos seguintes 

termos: 

 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 

proveito próprio ou alheio. 

 

    De acordo com o Ministério Público Federal, o Réu 

PEDRO CORRÊA teria cometido 92 condutas tipificadas como Peculato, com 

o auxílio de IVAN VERNON e ALINE CORRÊA. 

 

    No depoimento prestado em juízo por RENASCI CAMBUI 

DE SOUZA, restou claro que seu vínculo pessoal era exclusivamente com 

IVAN VERNON nos dois períodos em que foi nomeada em cargo 

comissionado do Poder Legislativo Federal. 

 

    Em ambos os períodos, ficou bem desenhado na 

instrução processual que era IVAN VERNON quem sacava e se apropriava 

dos valores referentes à remuneração de RENASCI.  

 

    No primeiro período, compreendido entre 2003 e 2006, 

ainda que existisse o conhecimento por parte do então Deputado Federal, o 

Réu PEDRO CORRÊA, a cerca do ilícito praticado por IVAN VERNON com a 

nomeação de sua empregada doméstica para o cargo de Secretária 
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Parlamentar, a apropriação dos valores se deu exclusivamente por IVAN 

VERNON.  

 

    No segundo período, compreendido entre 2007 e 2011, 

quando o Réu PEDRO CORRÊA não detinha mais mandato parlamentar, 

ainda que tivesse intermediado a nomeação de RENASCI no gabinete da 

então Deputada Federal ALINE CORRÊA, a apropriação dos valores também 

se deu exclusivamente por IVAN VERNON. 

 

    Em seu interrogatório, IVAN VERNON confessou que 

sacava integralmente os valores referentes à remuneração de RENASCI, 

alegando que repassava tais valores ao Réu PEDRO CORRÊA e a ALINE 

CORREA, contudo, não comprova nenhum dos repasses ou o pagamento de 

qualquer despesa vinculada aos ex-Deputados ou a qualquer pessoa 

vinculada a eles. 

 

    Os repasses de IVAN VERNON para o Réu PEDRO 

CORRÊA em nada tem ligação com os valores transferidos da conta de 

RENASCI para as contas de IVAN VERNON. Não coincidem valores, tão pouco 

datas de repasse, restando claro que a apropriação dos valores se dava 

exclusivamente por IVAN VERNON. 

 

    Assim, nenhuma conduta tipificada pelo Código Penal 

como Peculato pode ser atribuída ao Réu PEDRO CORRÊA, devendo ele ser 

absolvido de tal imputação. 
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VIII. DO PEDIDO 

 

    Ante ao exposto, requer-se que sejam acatadas as 

preliminares arguidas e julgados improcedentes todos os pedidos elencados 

pelo Ministério Público Federal na Denúncia, pugnando-se pela absolvição 

do Réu PEDRO CORRÊA, nos termos aqui apresentados. 

 

 

    Pede deferimento. 

 

Curitiba, 4 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

ALEXANDRE AUGUSTO LOPER 

OAB/PR 27.159 


