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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Nesta data, abro o sexto volume destes autos, à folha n21272, do que, para 
constar, lavro este tef;;:;1, 

~/ i 
/ I I , 

Brasília, 15 de J'ullho de 2015, 
/ i 

I / 

FABJAN~ 
Mattícula 2535 
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5 T F 102.002 

~~ QTJtib~MW,I cfFerk<a,l 

rt~. SZE.Lt 

TERMO DE JUNTADA 
Junto a estes autos o protocolado de n° --.J.~~fL_/20 15 

/ 
de/

o

lH5 

IRA 

que segue. 
BrasílÜI.~de ~11\14() 

Matrícula 25: y 
/ 
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, 
EXCELENTfSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, 

DR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Ref.: Petição S624 

Supremo Tribunal Federal 

15/06/2015 14:47 0029768 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

RICARDO RIBEIRO PESSOA. por intermédio de seus bastantes procuradores infra

signatários, vem, respeitosamente, por esta e na melhor forma de direito, perante 

Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue: 

1. No dia 13 de maio do presente ano, RICARDO RIBEIRO PESSOA celebrou com 

a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA acordo de colaboração premiada no bOjo da 

operação Lavajato. Em seguida, em razão da petição nº 5624, confeccianada por essa 

Procuradoria, o Juízo competente para a homologação do referido acordo pronunciou

se, preliminarmente, sobre algumas cláusulas do mencionado pacto. 

2. Por tal razão, visando adequar os termos da avença à manifestação prévia do 

Pretório Excelso a respeito da legalidade/constitucionalidade de suas cláusulas, a 

defesa de RICARDO RI BEIRO PESSOA sugere e concorda expressamente com (i) a 

supressão do §1º da cláusula 5ª; (H) a supressão da cláusula 31ª; e (iH) a supressão da 

cláusula 36 - todas constantes no referido acordo de colaboração. Entende-se que tais 

supressões se harmonizam com o juízo prévio de legalidade realizado pelo SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL in casu. 

Nestes termos, pede deferimento. 
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d1,'~ r;ff;ikma/ cf7eder.a/ 

'r~I. 5 'C<óy 

TERMO DE CONCLUSÃO 'tO 
Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssim (a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relate'r (a . 
Brasília. )S de ~v 1\.1 de / 15. 

Q5EIRA 
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Supremo 'hi6unal 'Feáera{ 

Petição 5.624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: Apresentada manifestação pelo Procurador
Geral da República, delego ao Juiz de Direito Márcio Schiefler Fontes, 
magistrado instrutor convocado para atuar neste Gabinete, a condução da 
audiência prevista no art. 4°, § 7°, da Lei 12.850/2013, nos termos dos arts. 30, 
111, da Lei 8.038/1990 e 21-A, § 1°, I, do RISTF. 

Intime-se. 

Brasília, 16 de junho de 2015. 

~ 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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Supremo 'Inbunal 'Feáera{ 

Petição 5.624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: 1. Designo a audiência prevista no art. 4°, § 7°, 
da Lei 12.850/2013 para sexta-feira 19 de junho de 2015, às 15h, a ser 
realizada pelo subscritor na sede da Seção Judiciária de São Paulo, capital. 

2. Oficie-se, por meio eletrônico, ao d. Juiz-Diretor do Foro da 
aludida Seção Judiciária, solicitando que providencie os meios materiais de 
realização do ato, preferencialmente junto a alguma das varas criminais 
correspondentes. 

3. Intime-se imediatamente a Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se com urgência e prioridade. 

/ 
./ 

15 

Mário Schiefler Fontes 
/ Juiz Instrutor 
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CERTIDÃO 

Certifico que, nesta data, desloquei-me até a Procuradoria-Geral da República, 
onde entreguei o mandado de intimação anexo, em mãos, ao Dr. Wilton Queiroz 
de Lima, Promotor de Justiça membro do Grupo de Trabalho da operação Lava
Jato, o qual firmou recebimento na cópia que segue . 
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o Dr. 
SENHOR 

• 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Extraído da Petição n· 5.624, 
para intimação do Ministério 
Público Federal, na pessoa do 
Procurador-Geral da República, 
Doutor Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, na forma abaixo:--------

MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, JUIZ INSTUTOR, DE ORDEM DO EXMO. 
MINISTRO TEORI ZAVASCKI, RELATOR,--------------------------_ 

M A N D A 

que o Ofic~al de Justiça intime o Ministério Público Federal, na 
pessoa do Procurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot 
Monteiro de Barros, ou na de quem as vezes deste fizer, do inteiro 
teor do despacho proferido em 16 de junho de 2015, cuja cópia segue 
anexa. ---------------------- _____________________________________ _ 

DADO E PASSADO na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, em 16 de 
junho de 2015.-----------~-------------------------------

////~/_. ----
Mártio Schiefler Fontes 

// Juiz Instrutor 
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CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento ao despacho proferido nesta data, encaminhei, 
via e-mail, à Direção do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, o expediente que 
segue anexo . 
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De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

A Sua Excelência a Senhora 
Dra. Giselle de Amaro e França 

Gabinete Ministro Teori Albino Zavascki 
terça-feira, 16 de junho de 2015 15:53 
'diretorforo@jfspjus.br' 
Designação de audiência. 
Audiência - 19 06 2015 - 15h.pdf 

Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo 

Senhora Juíza, 

De ordem, encaminho o expediente anexo, referente à audiência a ser realizada em uma das varas 
.derais dessa Seção Judiciária, no dia 19 de junho de 2015, às 15hoOm. 

Em tempo, solicito-lhe acusar o recebimento. 

Respeitosamente, 

Fllbillno de Azevedo Moreira 
Supremo Tribunal Federal - STF 
Gabinete do Ministro Teori Zavascki 
Praça dos Três Poderes, Anexo lI, 3" andar 
70175-900 - Brasília-DF 
~ (61) 3217-4200 

• 

1 
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• 
A Sua Excelência a Senhora 
GISELLE DE AMARO E FRANÇA 

CONFIDENCIAL 

Brasília, 16 de junho de 2015 

Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo 

PETIÇÃO N. 5624 (PROCESSO SIGILOSO) 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhora Juíza, 

Convocado para as atribuições previstas no art. 3 º, III, da 
lei n' 8038/90 c/c o art. 21-A, §lº, IX, do RISTF e nos termos do 
despacho proferido nos autos indicados em epígrafe, comunico-lhe 
que designei para o dia 19 de junho de 2015, às 15hOOm, audiência 
para audiência prevista no art.4º, §7', da Lei 12.850/2013. 

Como medidas de apoio a esse ato, solicito-lhe a 
disponibilização de sala de audiência, preferencialmente junto a 
alguma das varas criminais, com apoio de pessoal, equipamentos e 
transporte, para a solenidade a ser ali realizada pelo subscritor. 

• Finalmente, encareço a Vossa Excelência resposta tão pronta 
quanto possível, a ser encaminhada ao número de FAX (6113217-4219, 
do gabinete do Ministro Teori Zavascki, ou no endereço eletrônico 
correspondente (gabteori@stf.jus.brl. 

Atenciosamente, 

MárQ~o Schiefler Fontes 
Juiz Instrutor 37
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CERTIDÃO 

Certifico que renumerei as folhas 1272-1276. 

Brasília, 16 de j~n'h~ 12015. 

/ 
'/ 

FABIAN REIRA 

Mitrícula 2535 

• I 

• 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1· GRAU EM SÃO PAULO 

DIRETORlA DO FORO 

Ofício nO ZZ/Z015- DF São Paulo, 17 de junho de 2015. 

Excelentíssimo Dr. Márcio Schiefler Fontes, 

Informo a Vossa Excelência que todo o solicitado para a 
realização de audiência no dia 19 de junho de 2015, às 15 horas, já foi 
providenciado . 

Estará à disposição a sala de audiências reserva do 100 andar 
do Fórum Criminal Ministro Jarbas Nobre, situado na Alameda Ministro Rocha 
Azevedo, n° 25, Bela Vista. 

O Agente de Segurança Ismael de Assis será o responsável 
pela condução de Vossa Excelência durante todo o períOdO em que 
permanecer na Subseção Judiciária de São Paulo, e pOderá ser contatado 
pelo telefone (11) 99555.8164. 

Ao ensejo, solicitamos que nos seja informado o aeroporto e 
horário de chegada do vôo de Vossa Excelência à São Paulo, para as 
providências de praxe. 

De outra parte, para auxiliar na realização do ato, foram 
designados os servidores Claudia da Silva Santos (RF 6128) e Luciana Owam 
Cohatu (RF 6772), bem como o Agente de Segurança Silvio Francisco de 
Oliveira (RF 914). 

Por fim, informo que a Diretora Administrativa do Fórum 
Criminal, Catarina Toshie Sequia Funagoshi, estará ao dispor para auxiliar 
em qualquer eventualidade, e poderá ser con atada por meio dos telefones 
(11) 2172.6729 ou (11) 99996f9 4. \ 

. _ Ao fseto, eno~\ protes ,os) de estima e elevada 
conslderaçao. r ri\' 

~I~fLE OEQMARO E FRANÇA 

Juíza Federal Diretora do Foro 

Excelentíssimo Senhor 
ORo MARCIO SCHIEFLER FONTES 
Juiz Instrutor 
Supremo Tribunal Federal 

Rua Peixoto Gomide. 768·~ 5" Andar - Bela Vista - S&; Paulo/SP 
CEP: 01409-000- Tel: (OXXI I) 2172-6152/6158 
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A Sua Excelência a Senhora 
GISELLE DE N~O E FRANÇA 

• 

Brasilia, 16 de jurillo de 2015 

Juíza Federal Diretora do Foro da seç~o Judiciária de São Paulo 

PETIÇÃO N. 5624 (PROCESSO SIGILOSO) 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhora Juíza, 

Convocado para as atribuições previstas no art. 3', 111, da 
lei n' 8038/90 ele o art. 2J.-A, §l', IX, do RISTF e nOs tennos do 
despacho proferido nos autos indicados em epígrafe, comunico-lhe 
que designei para o dia ~9 de junho de 20151 às 15hOOm, audiência 
para audiência prevista no art.4', §7', da Lei 12.850/2013. 

Como medidas de apoio a esse ato, solicito-lhe a 
disponibilizaç~o de sala de audiência, preferencialmente jW1tO a 
alguma das varas criminais I com apoio de pessoal, equipamentos e 
transporte, para a solenidade a ser ali realizada pelo subscritor. 

Finalmente, encareço a Vossa Excelência resposta tão pronta 
quanto possivel, a ser encaminhada ao número de FAX (61)3217-4219, 
do gabinete ào 11inistro Teori Zavascki, ou no endereço eletrônico 
correspondente (gabteori@stf.jus.brl. 

Atenciosamente, 

Már o Schiefler Pontes 
Juiz Instrutor 
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TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos a documentação a seguir relacionada, do que, para constar, 
lavro este termo. 
- Termo de assentada de audiência realizada em 19/06/2015, na cidade de São 
Paulo. Com duas laudas. 
- Termo de qualificação do depoente Ricardo Ribeiro Pessoa, cum uma lauda, 
lavrado na audiência referida. 
- Uma mídia do tipo CD-R contendo gravação audiovisual da audiência. 

,,,,11;., 22 '27' 2015 . 

"f 
FABI~NO MOREIRA , 

Mátrícula 2535 
/ 

/ 
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Petição 5.624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE ASSENTADA 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sede 
da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, presentes se encontravam o MM. Juiz 
Instrutor Márcio Schiefler Fontes, comigo Técnico Judiciário adiante declarado, ás 15h, 
foi aberta a audiência para depoimento de Ricardo Ribeiro Pessoa, nos termos do art. 4°, 
§7°, da Lei 12.850/2013. 

Apregoadas as partes, constatou-se a presença dos Advogados: Dr. Tracy 
Joseph Reinaldet dos Santos (OAB/PR nO. 56300), Dra. Carla Vanessa Tiozzi Huybi de 
Domenico Caparica Aparicio (OAB/SP nO. 146.100), Defensores constituídos de 
Ricardo Ribeiro Pessoa, igualmente presente. 

Identificado e qualificado o Depoente em termo anexo, o MM. Juiz 
Instrutor esclareceu que atua por delegação do Exmo. Min. Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal, conforme decisão proferida nos autos da Petição, em trâmite perante o 
Supremo Tribunal Federal; em seguida o cientificou que esta audiência concorre para a 
homologação do acordo, por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe neste momento 
apenas a verificação de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que, 
independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com seus Defensores, com o 
Ministério Público, os beneficios da colaboração premiada (a exemplo do perdão 
judicial, da redução da pena privativa de liberdade ou sua substituição por restritiva de 
direitos) serão definidos apenas no momento da sentença, pelo magistrado competente, 
e dependerão de colaboração efetiva e voluntária com a investigação e com o processo 
criminal, considerando a relevância da colaboração prestada e desde que dessa 
colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o art. 4°, 
caput, da Lei 12.85012013: I - a i~entificação dos demais coautores e partícipes da 
organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; II - a revelação da 
estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; III - a prevenção 
de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; IV - a 
recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas 
pela organização criminosa; V - a localização de eventual vítima com a sua integridade 
fisica preservada. Alertou também que, ainda assi~ a concessão do beneficio deverá 
levar em conta a personalidade do colaborador, \ a natureza, as circunstâncias, a ; K 

~~ 
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gravidade e a repercussão social do fato cnmmoso e a eficácia da colaboração. 
Finalmente, registrou que tanto o Ministério Público quanto o Depoente podem retratar
se da proposta ora pendente de homologação, caso em que as provas autoincriminatórias 
produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu 
desfavor, nos termos do art. 4°, § lO, da Lei. 12.850/2013. 

Em seguida foi tomado o depoimento, registrado mediante gravação 
audiovisual, diante do qual foi proferido o seguinte despacho pelo MM. Juiz Instrutor: 
"Proceda-se à juntada do presente termo e da mídia que o instrui aos autos 
correspondentes, em trâmite perante o e. Supremo Tribunal Federal, conclusos ao 
Exmo. Sr. Ministro-Relator. Cumpra-se com urgência e prioridade". 

E, para constar, o MM. Juiz Instrutor determinou a lavratura do presente, 
que vai devidamente~d:J.ela Autoridade Judiciária, pelo Defensor Constituído e 
pelo Depoente. Eu, abiane nes de Brito, RF 7933), Técnico Judiciário, o 
digi'" , ,"b~~,;' f; 

//' 

! 
Mátcio Schiefler Fontes i Jui~ Instrutor 

/ Depoente 

ess iozzi Huybi de 
Domenico paric Aparicio (OAB/SP 

6.100) 
Defensor Constituído 
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Supremo '1'ri6unaC 'Feáera{ 

Requerente: Ministério Público Federal 
Procurador: Procurador-Geral da República 

são Paulo/SP. 

TERMO DE QUALIFICAÇÃO DO DEPOENTE 

Depoente: Ricardo Ribeiro Pessoa 
RG: 684844 SSPIBA 
CPF: 063.870.395-68 
Naturalidade: Salvador/BA 
Data de nascimento: 15/11/1951 
Profissão: Empresário 
Estado civil: Casado 
Endereço residencial: AI; Ministro Rocha Azevedo, 872, apto 141, Cerqueira Cesar-

Endereço profissional: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, Chácara Santo 
Antônio, São Paulo-SP. 

o registro do depoimento foi feito por meio de sistema de gravação digital 
audiovisual, conforme o art. 405, § I " do Código de Processo Penal (alteração promovida pela Lei 
11.719/2008), tendo sido determínada gravação de cópia em mídia do tipo CO, a ser juntada aos 
autos correspondentes. 

Nada mais. E, para constar, o MM. Juiz Instrutor determinou a lavratura do presente, 
que vai deVidam*i~o pela Autoridade Judiciária presente, pelo Defensor Constituído e pelo 

subscrevI. , 
Depoent~. Eu,. Fabiane Arves Brito, RF( 73 Técnico Judiciário, o digitei e 

Df. Tr 

.'~~ 

Márcio Schiefler Fontes 
Juiz Instrutor 

o i Huybi de Domenico 
\\B/SP n'. 146.100) 
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5 T F 102.002 

Bo/Íd'<mW QJ;ib.w;uz/ dfoerkd 

rE-l .Ç G?q 

TBRMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (á) Excele.'1líSsimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relatqf (aJ. 
BrasOia • .1'L de ::::'VrJ f de 2015. 

FABIANO DEA 
Matrícul 

1200 
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Supremo 'Tri6u71a{ 'Federa{ 

Petição 5624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento, formulado pelo 
Procurador-Geral da República, de homologação do "Termo de Acordo de 
Colaboração Prem iada" fls. 13-24, firmado entre o Ministério Público Federal e, 
como colaborador, Ricardo Ribeiro Pessoa, conforme prevê o § 7° do art. 4° da 
Lei 12.850/2013. 

Informa o requerente que o mencionado acordo de colaboração 
premiada firmado no âmbito "do complexo investigatório cognominado 
Operação Lava Jato" (fI. 3), veicula vinte e nove anexos referentes a 
depoimentos prestados pelo citado colaborador entre os dias 25 e 29 de maio 
de 2015 (fI. 102) que "delineiam aportes probatórios" (fI. 3) acerca da 
participação, dentre outros, de parlamentares federais em fatos investigados na 
denominada "Operação Lava Jato". Ressalta que algumas declarações 
prestadas revelam o envolvimento do colaborador em práticas delitivas com 
participação de titulares de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, 
de modo que o colaborador deve "integrar o polo passivo dos inquéritos já 
instaurados ou por instaurar' (fI. 9) perante esta Corte. Destaca que a narrativa 
engloba fatos não relacionados a detentores de prerrogativa de foro, o que 
evoca a necessidade da cisão processual para que sejam apurados e 
processados na instância ordinária. Aduz, ainda, que estão preenchidos os 
requisitos legais para a devida homologação do Termo de Colaboração 
Premiada, nos termos do art. 4°, § 7°, da Lei 12.850/2013, com especial ênfase 
para as cláusulas relacionadas à interposição dos recursos cabíveis, 
"excepcionados aqueles que forem por ele interpostos contra os termos do 
pacto avençado" (fI. 6). 

Em decisão de 21.5.2015, determinei que a Procuradoria-Geral 
da República juntasse aos autos as "declarações do colaborador" (art. 4°, §7°, 
da Lei 12.850/2013), assim como promovesse, com a participação do 
colaborador e de seu defensor, a adaptação ou revogação das cláusulas V 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

§1°, 31 a e 36a do aludido 'Termo de Acordo de Colaboração Premiada" (fls. 99-
100). 

Em resposta, a Procuradoria-Geral da República apresentou 
petição complementar com "retificação parcial de cláusulas do acordo 
formulado com Ricardo Pessoa, na linha de expresso requerimento da defesa 
por ele constituída" (fI. 105). 

Para o fim da verificação determinada pelo art. 4°, § ?D, da Lei 
12.850/2013, deleguei ao Juiz Márcio Schiefler Fontes, magistrado instrutor 
convocado para atuar neste Gabinete (art. 3°, 111, da Lei 8.038/1990), a oitiva 
prevista naquele dispositivo, a teor do art. 21-A, § 1°, I, do RISTF. Realizada a 
audiência determinada na sede da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, 
juntou-se o respectivo termo e mídia digital (fls. 1286-1289) em que consta a 
gravação audiovisual da oitiva do colaborador, na presença de defensor por ele 
constituído. 

2. Dos documentos juntados com o pedido é possível constatar 
que, efetivamente, há elementos indicativos, a partir dos termos do 
depoimento, de possível envolvimento de várias autoridades detentoras de 
prerrogativa de foro perante tribunais superiores, inclusive de parlamentares 
federais, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 
102, I, b, da Constituição. 

3. Afirmada a competência, examino o pedido de homologação. 
A constitucionalidade da colaboração premiada, instituída no Brasil por norma 
infraconstitucional na linha das Convenções de Pai ermo (art. 26) e Mérida (art. 
37), ambas já submetidas a procedimento de internalização (Decret9s 
5.015/2004 e 5.687/2006, respectivamente), encontra-se reconhecida por esta 
Corte (HC 90688, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira 
Turma, julgado em 12/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLlC 25-04-
2008 EMENT VOL-02316-04 PP-00756 RTJ VOL-00205-01 PP-00263 LEXSTF 
v. 30, n. 358, 2008, p. 389-414) desde antes da entrada em vigor da Lei 
12.850/2013, que exige como condição de validade do acordo de colaboração 
a sua homologação judicial, que é deferida quando atendidos os requisitos de 
regularidade, legalidade e voluntariedade . 

A voluntariedade do acordo foi reafirmada pelo colaborador no 
depOimento já mencionado, prestado judicialmente na presença e com 
anuência de seu advogado, conforme demonstra a mídia juntada aos autos. À 
regularidade da documentação apresentada pelo Ministério Público se soma a 
legitimidade do procedimento adotado, com especial observância da Lei 
12.850/2013. Quanto ao conteúdo das cláusulas acordadas, é certo que não 
cabe ao Judiciário outro juízo que não o da sua compatibilidade com o sistema 
normativo. Sob esse aspecto, o conjunto dos termos acordados (fls. 13-24), tal 
como retificado na petição de fls. 105-183 (exclusão das cláusulas 5a , §1°, 31 a 

e 36a), guarda harmonia, de um modo geral, com a Constituição e as leis. 

4. Ante o exposto, HOMOLOGO o "Termo de Acordo de 
Colaboração Premiada" de fls. 13-24, retificado às fls. 105-183 (exclusão das 
cláusulas 5", §1°, 31 a e 36a) , a fim de que produza seus jurídicos e legais • 
efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional, nos termos d~. L~i~ 
12.850/2013. ~ 
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Prejudicado o item d de fI. 12, defiro, por outro lado, o 
requerido pela Procuradoria-Geral da República no item c, com especial 
observância, no que couber, do regime de sigilo imposto pelo art. 7" da referida 
Lei 12.850/2013. 

Cumpra-se. 
Intime-se. 
Brasília, 23 de junho de 2015. 

Ministro TEO I ZAVASCKI 
Relator 
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S T F 102.002 

G?~ r:;fl;<it~Mud cfFeder.a/, 

rEI. SÇê~ 

TERMO DE VISTA 
Faço vista destes a. utos ao EXl11o. Sr. pr'Z"lflor Geral da República 

Brasília.:l!Lde ~v/'!..l:!,;L de_OIS. 

FABIANO DE AZEVE~ ~IRA 

MatdcuI; .5 
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Supremo 'lHliunn,[ 'F"áenz[ 

Petição 5.624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: Juntem-se aos autos a petição protocolada sob o 
número 34357/2015, o ofício 030/GMTZ e a decisão proferida em 8.7.2015 pelo 
Ministro Celso de Mello, no exercício da Presidência desta Corte. 

Brasília, 3 de agosto de 2015. 

Ministro 
Relator 
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TERMO DE JUNT:,?43.g.l / 
Junto a estes autos o protocolado de n~'J:)(5 que 

~. segue. . 
Brasílialdeút de 2015 

DENI ~~RREIRA 
Matrícula r 90 

• 

S T F 102.002 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Ofício nO 962-NCGE-Rec. 

• A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO 
TEOR! ZA V ASCKI 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
BRASÍLIA - DF 

Brasília, 07 de julho de 2015. 

Assunto: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nO 1943-58.2014.6.00.0000-DF 

Senhor Ministro, 

Com o objetivo de instruir a Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral em epígrafe e reportando-me à resposta do Juiz Federal Sérgio Fernando 
Moro, em resposta ao ofício 962 CGE, solicito a Vossa Excelência autorização para o 
deslocamento do Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa, testemunha referida nos autos e que se 
encontra em prisão domiciliar na cidade de São Paulo, até a sede do Tribunal Regional 
Eleitoral daquela capital, para ser ouvido na condição de testemunha no dia 14 de julho 
próximo, às 9h, devidamente acompanhado de escolta. 

Informo, por oportuno, ter sido encaminhado pedido de 
apoio logístico para a audiência à Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo. 

Atenciosamente 

/ 

IR GILMAR MENDES 
J>rmeq!te em exercício 

I 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 

Ofício n.o 962 CGE 

Brasília, 24 de junho de 2015. 

A Sua Excelência o Senhor 
Dr. SERGIO FERNANDO MORO 
Juiz Federal da 13a Vara Criminal da Seção Judiciária do Paraná 
Avenida Anita Garibaldi, 888 - Bairro Ahú 
Curitiba - PR 
CEP: 80.540-180 

Assunto: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nO 1943-58.2014.6.00.0000-DF. 

Senhor Juiz, 

Com o objetivo de instruir a Ação de Investigação Judicial Eleitoral em 

epígrafe e reportando-me à decisão do Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, que determinou a colheita de 

depoimento da testemunha Ricardo Ribeiro Pessoa, arrolada nos referidos autos, 

a ser realizada no dia 14 de julho próximo, às 9h, na sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo, encareço as necessárias providências voltadas à 

autorização do deslocamento da testemunha ao local referido, bem como sua 

.. escolta. 

Informo, por oportuno, ter sido encaminhado pedido de apoio logístiCO para 

a audiência à Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo. 

Atenciosamente, 

Nicolau Lupianhes Neto 
Juiz Auxiliar 

Missilo: Velar pela regularidade dos serviços eleitorais. assegurando a correta aplicação de princípios e normas. 
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Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
13" Vara Federal de Curitiba 

IrHq1 

Av. Anita Garibaldi, 888,2' andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fone: (4Il321O-1 681 - v,'Ww.jfpr.jus.br
Email: prctbI3dir@jfpr.jus.br 

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° S07347S-13.2014.4.04.7000/PR 

OFÍCIO N° 700000831106 

Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar 
Dr. Nicolau Lupianhes Neto 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral 
Tribunal Superior Eleitoral 

Excelentíssimo Senhor Juiz: 

Em atenção ao Oficio n.o 962 COE, subscrito por Vossa Excelência, 
encaminho cópia do despacho em anexo, no qual houve decisão a respeito da solicitação 
encaminhada, e cujo. trecho pertinente transcrevo a seguir: 

A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, com o objetivo de instruir a 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nO 1943-58.2014.6.00.0000-DF, informa que 
designou o dia 14 de julho, às 9h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 
para colheita do depoimento da testemunha Ricardo Ribeiro Pessoa. Requer, assim, as 

.' necessárias providências para a autorização do deslocamento e sua e~colta. 

I de 2 

Tendo em vista informação divulgada pela imprensa acerca de acordo de 
colaboração celebrado pelo acusado em questão com a Procuradoria Geral da 
República e que teria sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal, entende este 
Juízo que qualquer convocaçiio de Ricardo Pessoa deve ser autorizada previamente 
pelo Supremo 7í-ibunal Federal, uma vez que os termos ainda podem estar sob sigilo e a 
dívulgaçiio de detalhes pode eventualmente atrapalhar as investigações. 

Obtida autorizaçiio do Supremo ou caso este a entenda desnecessária, este 
Juízo poderá autorizar () deslocamento. 

Cordiais Saudações, 

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO .FERNANOO MORO, -Juiz Federal, na fonna do artigo 1°, inciso 
111. da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4' Região n" 17, de 26 de março de 2010. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br 

5073475-13.2014.4.04.7000 700000831106 .V2 FCM© FCM 

07/07/201514:39 
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2 de 2 

https://eproc.jfpr.jus.br/eproc V2/controlador. php?acao=minuta _impri ... 

Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
13" Vara Federal de Curitiba 

/trf4/processoslvcrifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700000831106v2 e do código CRC 
90089740. 

Infonnações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data c Hora: 30/06/2015 17:55:22 

5073475-13.2014.4.04.7000 700000831106 .V2 FCM© FCM 

07/07/201514:39 
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Ofício nO 030/GMTZ 

Brasília, 8 de julho de 2015. 

~~- ~~ 
Ao Excelentíssimo Senhor --YT ~~.tWf:l . 
Ministro CELSO DE MELLO - \ .-.....::-;:;-~ , 

Presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício ::M-:: ~~, 
BRASíLIA - DF ! 

Senhor Presidente, 

Honra-me comparecer à presença de V. Excia. para, à luz do art. 

13, VIII, do RISTF, encaminhar-lhe o Ofício nO 962-A/CGE-Rec, de 7 de julho de 

2015, oriundo do Tribunal Superior Eleitoral, hoje recebido no Gabinete do Exmo. 

Sr. Min. Teori Zavascki, no qual me encontro no exercício da função de 

magistrado instrutor (arts. 3°, 111, da Lei 8.038/1990 e 21-A do RISTF). 

Nele se solicita "autorização para o deslocamento do Sr. Ricardo 

Ribeiro Pessoa, testemunha referida nos autos e que se encontra em prisão 

domiciliar na cidade de São Paulo", a fim de que seja "ouvido na condição de 

testemunha no dia 14 de julho próximo". 

À disposição de V. Excia., subscreve, 

Respeitosamente, 

Màrcio Schiefler Fontes 

Juiz de Direito 
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PETIÇÃO AVULSA 34.357/2015 

INTDO. (AI S) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

DECISÃO DO SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Esta decisão é por 

mim proferida em face da ausência eventual, nesta Suprema Corte, dos eminentes 

Ministros Presidente e Vice-Presidente, justificando-se, em consequência, i! aplica cão 

da norma inscrita no art. 37, I, do RISTF. 

O eminente Ministro GILMAR MENDES, no exercício eventual da Presidência do 

E. Tribunal Superior Eleitoral, com objetivo de instruir a AIJE nº 1943-

-58.2014.6.00.0000-DF, solicita autorização 0( .. .) para o deslocamento do Sr. Ricardo 

Ribeiro Pessoa, testemunha referida nos autos e que se encontra em prisão domiciliar na cidade 

de São Paulo, até a sede do Tribunal Regional Eleitoral daquela capital, para ser ouvido na 

condição de testemunha no dia 14 de julho próximo, às 9h, devidamente acompanhado de 

escolta 0
• 

Nessa solicitação, a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral informa que já 
encaminhou à Corregedoria-Geral Eleitoral de São Paulo pedido de apoio logístico para 

referida audiência. 

Autorizo o deslocamento em questão, em ordem a viabilizar o comparecimento 

do Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa para depor, como testemunha, nos autos da já 

referida Ação de Investigação Judicial Eleitoral, no próximo dia 14 de julho, às 09hOO, 

na sede do E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, impondo-se i! adoção, para 

tanto, das medidas ordinárias de cautela. 

Assinalo, finalmente, para efeito de mero registro, que assiste a qualquer pessoa que 

compareça perante órgãos estatais, inclusive àquela que se qualifique como agente 

colaborador, Q direito de ser acompanhada por Advogado ~ de com este comunicar-se 

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24/OB/2001, que institui a Infra--estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasiLO 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/porta1/autenticacao/ sob o número 8894175 
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pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (como a 

de testemunha, p. ex.), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência 

constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037-MC/SP. ReI. Min. CÁRMEN 

LÚCIA - HC 100.2001DF, ReI. Min. JOAQUIM BARBOSA - HC 113.646-MCIDF. ReI. 

Min. DIAS TOFFOLI - MS 23.452/RJ. ReI. Min. CELSO DE MELLO - MS 30.906-

-MCIDF. ReI. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 

Sendo assim. e em face das razões expostas, autorizo º deslocamento do Senhor 

Ricardo Ribeiro Pessoa, para os fins e efeitos a que se refere o Ofício nº 962-A/CGE

-Rec., encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo eminente Senhor Ministro 

.. GIL MAR MENDES, Presidente em exercício do E. Tribunal Superior Eleitoral. 

Comunique-se. com urgência, transmitindo-se copia da presente decisão aos 

eminentes Senhores Presidente do E. Tribunal Superior Eleitoral, Presidente do E. 

Tribunal Regional EleitoraL de São Paulo, Procurador-Geral da República g Juiz 

Federal da 13' Vara Federal (Seção Judiciária do Estado do Paraná). 

As comunicações em questão também deverão ser instruídas com copIa do 

ofício da Presidência do E. Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 962-A/CGE-Rec.). 

Publique-se. 

Brasília, 08 de julho de 2015 (17h50). 

Ministro CELSO DE MELLO 

(RISTF. art. 37, I) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n Q 2.200·2/2001 de 24/06/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BrasiLO 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portar/autenticacao/ sob o número 8894175 

--------------------_.- - --
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TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao(à) E entíSS?'mO(a 
Ministro(a)-Relator(a). ? 

Brasnia.-2_de(.4AJWflt7- de 201 

SenhorIa) 

DENIS MArrttJf.t: 

S T F 102.002 
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S T F 102.002 

cll'~ cfT~d d#ed-ai 
~lf - 5<9 êt, 

TERMO DE .JUNTADA 
Junto él ':-,stes é:iutos o protoc('lado dt.:~"() . j/rú J7 ___ j20:iS 

que segue. ti!:. 
Brasília, _"> __ de _ (Õ(ícR!"Q __ de _m 5. 

FABIANO DE AZE yEDO MOREIRA 
Matríclda 2535 
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Supremo Tribunal Federal 
04/08/2015 15:30 0037019 

"'" """"" 111"111 

n~f 
MINISTÉRlO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

iDO 
N° \~o..\ 12015-GTLJ/PGR 
Petição n. 5624 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

PRO CEDIMENTO"rO C uLroJEl 
!E1Vl\SEGREDOtI)~'lliSTICA 

o Procurador-Geral da República vem expor e requerer o 

que se segue. 

Por intermédio da petição que segue anexa, Ricardo Ribeiro 

Pessoa, que teve seu acordo de colaboração homologado por Vossa 

Excelência em 23.6.2015, pede sejam adotadas providências para a 

liberação dos valores objeto de bloqueio judicial, parte do qual 

será utilizado diretamente para pagamento da primeira parte da 

multa estipulada no acordo. 

Como referido, a conta bancária foi bloqueada por ordem 

emanada pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba nQbojo dos 
./ 

autos n° 5073475-13-2014.4.04.7000. 37
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PGR Petição liberação conta!' RiGlrdo Pessoa 

Embora ainda não remetidos para Curitiba os feitos de atri

bu.ição do juízo de primeiro grau em razão da cisão processual 

efetivada no bojo da colaboração efetuada por Ricardo Pessoa, o 

Procurador-Geral da República requer a Vossa Excelência que, 

como forma de dar execução a esta parte do acordo, adote provi

dências para comunicação ao juízo a quo para a execução da cláu

sula do referido acordo . 

Brasília (DF), 3 de agosto de 2015. 

~-.-, 

~~ ~ir~e Barros 

Procurador-Geral da República 

2 de 2 
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ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS 
OAB. PIe: 38.524 

jULlANA DE A. COLLE N. BRET AS 
O.A.H. PR.: 30.649 

TRACY JOSErH REINALDET 
O.A.H. PR.: 56.3ÕO 

ANDRÉ LUIS PONT AROLLI 
O.A. B. PR.: 38.487 

Curitiba, 28 de julho de 2015. 

Prezado Dr. Douglas Fischer, 

BRUNO THIELE ARAÚJO SILVEIRA 

o.A.H. PR.: 37.581 
ALAIDE R. BALIERO BRETAS 

O.A.H. PR.: 16.129 

JOSÊ BOLIVAR BRETAS ~ 
O.A.R. PR.' 5.117-8 

~~d 

Conforme combinado, seguem a via original e a contra-fé da petição enviada ao senhor 

por e-mail no dia 28 de julho de 2015, referente ao desbloqueio das contas do 

colaborador Ricardo Ribeiro Pessôa. 

Cordialmente . 

OAB/P 56.300 

• • 
CURITIBA - rI{: Rua Emiliano Perneta, 424- Salas 13 ~ 14 - FonefFax (41) 3022-5867 _ bretasadvocacia@yo1hoo.com.br-CEP80420-08O 

CASCAVEL- PR: Rua 7 de Setembro, 3034 - Sala 142 - Cc!. (45) 9971-4141- Fax (45) 3035-6392_ jbbretas@yahoo.com.br-CEP85801-140 

www.bretasadvogados.com.br 
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.\IJ\'CJGA OQ, F I G UE I R E DO BASTO 

ADVOCACIA 

EXCELENTfSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 
DR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Ref.: Autos de Petição n2 5624 

RICARDO RIBEIRO PESSOA. já devidamente qualificado nos autos de petição n2 5624, por 

intermédio de seus bastantes procuradores infra-signatários, vem, respeitosamente, 

por esta e na melhor forma de direito, perante Vossa Excelência, expor e requerer o 

que segue: 

1. Conforme é de conhecimento dessa Procuradoria Geral da República, o ora 

peticionário teve suas contas correntes bancárias bloqueadas por ordem judicial 

emanada no bojo dos autos de pedido de busca e apreensão criminal n2 5073475-

13.2014.4.04.7000, o qual tramita perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PRo Tais 

contas encontram-se até a presente data bloqueadas . 

2. De outra arte, o acordo de colaboração premiada firmado por RICARDO 

PE5SÔA prevê, no item 01 de seu adendo 03, que: "considerando que o colaborador 

teve bloqueado em seu desfavor o valor de apraximadamente 12 milhões de reais 

pela 13º Vara Federal de Curitiba, desde iá fica canvencionado que R$ 5 milhões 

serõo dados como pagamento da primeira parcela do acordo, referente ao valor de 

multa compensatária estabelecido no item 11/, cláusula 5, alínea g". Além disto, o 

mesmo adendo dispõe que "0 saldo restante do valor bloqueado, no patamar de R$ 

7.000.000,00, será liberado imediatamente em favor do colaborador com o 

homologaçõo do presente acordo. Uma vez homologado o acordo o Juiz da 13º Vara 

Federal de Curitiba deverá oficiar as instituições bancárias 

desbloqueio das contas titularizadas por RICARDO PESSOA". 

para o imediat/ 
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\I}\'OC \DO~ 

...... 
FIGUEIREDO BASTO 

ADVOCACIA 

3. Olhos postos na avença de cooperação, bem se verifica que após a 

homologação do acordo, a qual ocorreu no dia 23 de junho de 2015, o bloqueio 

judicial que recai sobre as contas do ora requerente deverá ser levantado. O fim de 

tal constrição visa, de um lado, a utilização de R$ 5 milhões de reais para o 

pagamento do valor inicial da pena de multa prevista no acordo e, de outro lado, a 

liberação do valor de R$ 7 milhões de reais em favor do colaborador. Portanto, o 

levantamento da constrição é de interesse tanto do Ministério Público Federal, como 

do ora requerente . 

4. Por tal razão, visando dar efetividade ao acordo de colaboração premiada, 

maneja-se o vertente pleito para, à partida, informar que as contas do ora 

requerente continuam bloqueadas e, em seguida, requerer à Vossa Excelência a 

tomada das diligências necessárias junto ao Juízo homologador para que se possa 

efetivar o desbloqueio de tais ativos, determinando-se: (a) a transferência do valor 

de R$ 5 milhões de reais para conta corrente a ser indicada pelo Juízo competente, 

no intuito de se efetivar o pagamento da parcela inicial da pena de multa imposta ao 

colaborador; e (b) a transferência do saldo remanescente, no valor aproximado de 

R$ 7 milhões de reais, para as contas correntes do demandante, comunicando-se às 

instituições financeiras da inexistência de qualquer restrição à disponibilidade dos 

valores e ao uso das contas bancárias de RICARDO PESSÔA . 

CARLA DOMENICO 

OAB/SP 146.100 

~~ ST o1!sí~~ 16.950 

Nestes termos, pede deferimento. 

De Curitiba/PR para Brasília/DF, 28 de julho de 2015. 
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FIQUE IRE D ci BASTÕ 

.• APVb(jAj:!Á 

ExCELENTlSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DA REPÚBUCA 
DR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

CÓPIA 

(h.J\ 

• Ref.:Autos de Petição n!! 5624 

• 

RICARDO RIBEIRO PESSOA. já devidamente qualificado nos autos de petição n2 5624, por 

intermédio de seus bastantes procuradores infra-signatários, vem,.respeitosamente, 

por .e$tae ni! melhor forma de direito, perante Vossa Excelência, expor e requerer o 

que segue: 

. 1. Conforme é de conhecimento dessa Procuradoria Geral da Rellública, o·ora 

peticionário teve suas contas correntes bancárias bloqueadas por ordem judicial 

emanada no bojo dos autos de pedido de busca e apreensão criminal n2 5073475-

13.2014.4.04.7000, o qual tramita perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PRo Tais 

contas encontram-se até a presente data bloqueadas . 

2, De outra arte, o acordo de colaboração premiada firmado por RICARDO 

PESSÔA prevê, no item 01 de seu adendo 03, que: "considerando que o colaborador 

teve blaqueado em seu desfavor o valor de aproximadamente 12 milhões de reais 

pela .139 Vara Federal de Curitiba, desde já . fica convencionado que R$ 5 milhões 
.. _ •• _ •• _. . c • 

seriiodados como paqamentoda primeira parcela do acordo, referenteao·valor;,de 

multa compensatória' estabelecido no item /II,c/áusula 5, aÍínea g". Alémdisto~ () 

mesmo adendo dispõe que "o saldo restante do valor bloqueado, no patamar deR$ 

7.000.000;00, . será liberado . imediatamente. em favor do· colaborador cam a 

homologaç{jo do presente acordo. Uma vez homologada o acordo a Juiz da 139 Vara 

Federa/de Curitiba deverá oficiar as instituições bancárias 

qesbloqueiodas contas titularizadas por RICARDO PESSOA". 
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FI G UH 1 RE ]) ô BASTO 

. ". AbvótAçiÁ 

3. Olhos postos na avença de cooperação, bem se verifica que após a 

homologação do acordo, a qual ocorreu no dia 23 de junho de 2015, o bloqueio 

judicial que recai sobre as contas do ora requerente deverá ser levantado. O fim de 

tal constrição visa, de um lado, a utilização de R$ 5 milhões de reais para o 

pagamento do valor inicial da pena de multa prevista no acordo e, de outro lado, a 

liberação do valor de R$ 7 milhões de reais em favor do colaborador. Portanto, o 

levantamento da constrição é de interesse tanto do Ministério Público Federal, como 

do ora requerente . 

4. Por tal razão, visando dar efetividade ao acordo de colaboração premiada, 

maneja-se o vertente pleito para, à partida, informar que as contas do ora 

requerente continuam bloqueadas e, em seguida, requerer à Vossa Excelência a 

tomada das diligências necessárias junto ao Juízo homologador para qúe se possa 

efetivar o desbloqueio de tais ativos, determinando-se: (a) a transferência do valor 

dj!,R$ 5 milhões de reais para conta corrente a ser indicada pelo Juízo competente, 

no.intuito de se efetivar o pagamento da parcela inicial da pena de multa imposta ao 

colaborador; e (b}a transferência do .saldo remanescente, no valor aproximado de 

R$ 7 milhões de reais, para as contas correntes do demandante, comunicando-seàs 

instituições financeiras da inexistência de qualquer restrição à disponibilidade dos .' , . -. ." 

valores e ao uso das contas bancárias de RICARDO PESSÔA.· 

Nestes termos, pede deferimento .. 

DeCuritiba/PR para BrasHla/DF, 28 de julho de2015 .. 

CARLA DOMENICO 

OAB/5P 146.100 

~ 
'. 

5T 

O· . /PR 16.950 

- BASTO 

OAB 56.3 O 

~r OAB ..5 '. 
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S T F 102.002 

c;?~ dT~ d7edmd 
f>H - .s.G ~"l 

TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (à) ExcelenJílimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relator (li). 
Brasília, ~ de f06o~ ~ 2015. 

FABIANO DE AZEV~REIRA 
Matrícula 1535 

! 
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S T F 102.002 

G?o/W'entO ~~" ciFederd 
~V. .,Ç G; Z-I, 

TERMO DE JUNTADA 
Junto a esteS autos o protocolado de nO :::I.I}J M 
que segue. 
Brasília, _l 0_ de ~6(J >~) 

FABIANO DE AZEVE 
Matrícula 2 

I 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Supremo Tribunal Federal 

05/08/2015 10:06 0037166 

I IIII 
COMISSÃO PARlAW,ENTAR DE INQU~RITO DESTINADA A INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATOS ILICITOS E 
IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO SIA (PETROBRAS). ENTRE OS ANOS DE 
2005 E 2015. RELACIONADOS A SUPERfATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE 
REFINARIAS NO BRASIL: A CONSTITUiÇÃO DE EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADES DE p".OPÓSITO 
ESPECIFICO PELA PETR06RAS COM O FIM DE PRATICAR ATOS ILicITOS; AD SUPERFATURAMENTO E 
GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO E AmETAMENTO DE NAVIOS DE TRANSPORTE NAVIOS
PLATA!=O~MA E NAVIOS-SONDA; A IRRE:GUlARIDADES NA OPI::RAÇAO OA COMPANHIA SETE BRASIL E NA 
VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA (CPI- PETROBRAS) 

():lJ~ 

Ofício n. 483/2015-P Brasília, 4 de agosto de 2015. 

A Sua ExcelênCia o Senhor 
Ministro Teori Zavascki 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Praça dOs Três Poderes, Ed. Anexo H-A, 30 andar, sala 319 
70175-900 - Brasília - DF 

ASSUNTO; Solicitação de autorização para oitiva de preso. 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

Cumprimentando-o respeitosamente por determinação do Senhor 
Presidente desta CPI - Petrobras, deputado Hugo Motta, informo a Vossa 
Excelência que a Comissão deCidiu, por unanimidade, em reunião deliberativa 
realizada nas datas de 14/04/2015 (Requerimentos aprovados de nOs. 32, 74, 
155, 309, 587), com fundamento no disposto no § 3° do art. 58 da Constituição 
Federal, c/c o art. 20 da Lei n. 1579, de 18/03/1952 e com o inciso II do art. 36 
do Regimento interno da Câmara dos Deputados, CONVOCAR o Senhor Ricardo 
Ribeiro Pessoa, para prestar depOimento perante a Comissão em audiência 
pública a ser realizada no dia 6 de agosto de 2015, a partir das 9h30. 

O depoente convocado encontra-se preso em face de processos 
judiciais sob a responsabilidade de Vossa Excelência, conforme informações 
obtidas junto à Secretaria desse douto Juízo. 

Para que a oitiva seja realizada na data e no horário aprazado, 
com fulcro na Lei 7.210, de 11 de junho de 1984 (Lei de Execução Penal), 
solicitamos a autorização de V. Exa. a fim de que o preso possa deslocar-se do 
local da respectiva custódia, garantindo-se assim que seja· ouvido nos termos da 
lei nas dependências da Câmara dos Deputados. 

Em anexo, seguem cópias dos OfíciOS de Intimação encaminhados 
ao Sr. Ricardo Ribeiro Pessoa e dos Requerimentos a eles relacionados. 

Secretário-ExC'cutívo da Comissão: Manoel Alvim 
Câmara das Oeputados, Al'lexo 11. SI.165-8, Brasília/DF, 70.160-900 

Toi. (61) 3216-6210. fax. (61) 3216-6285 E-mal!:. cpi.""trobras@camara.leg.br 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DeSTINADA A INVESTIGAR li PRÁTICA DE IlTOS ILlclTOS E 
IRREGULARES NO ÃMBrro 011 EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO SIA (pETROBRAS). ENTRE OS ANOS DE 
2005 E 2015. RELACIONADOS A SUPERFATURAMENTO E GESTÃO lIEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE 
REFINARIAS NO 6RASIL; À CONSTITUiÇÃO DE EMPRESAS SUBSIDAAIAS E SOCIEDADES DE PROPÓSITO 
ESPECiFICO PELA PETROBRAS COM O FIM De PRATICAR ATOS ILlCITOS; AO SUPERFATURAMENTO E 
GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DE TRANSPORTE., NAVlOS
PLATAFORMA E NAVIOS-SONDA; A IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA SETE BRASIL ~ NA 
VENDA DE ATNOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA (CPI- PETROBRAS) 

Solicitamos, portanto, a V.Exa. que, sendo possível, predique as 
orientações necessárias para que o depoente e ::;eus defensores possam ser 
notificados da decisão da CPI, assim como para que sejam estabelecidas, com a 
brevidade necessária, as condições pelas quaiS poderão comparecer ao ato 
processual determinado pela CPI. 

Certos da atenção de V.Exa. para a solicitação ora formulada, 
agradecemos desde já pelas providências que forem tomadas a respeito, 
colocando-nos à inteira dispOSiÇão para qualquer esclarecimento que se faça 
necessário." ' . 

Ma! Ivim 
Secretário-Executivo de Comissão 

Secrefário-Executi1/o da Comissão: Manoel Alvim 
Cêmara dos Deputados, Anexo 11, 51.165-13, Brasnia/DF, 70.160-900 

Tel. (61) 3216-6210. fax. (61) 3216-6285 E·mai!: cpi.petrobras@oamara.leg.b' 
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REQUERIMENTO N° 

CMnARA DOS DEPUTADOS 32/2015 
COMISSÃO PARLAM9fTAR DE INQUÉRITO DESTINADA ÁINVÊSTIC-AR A PRATICA 

DE ATOS ILICfT(Js E IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO SIA 
(PETROBRAS), ENrnE OS ANOS DE 2005 E 2015, RELACIONADOS A SUPERFATURAMENTO E 
GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE REFINARIAS NO. BRASIL; À CONSTlllJlÇÃO DE 

EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECiFICO pELA PETROBRAS COM 
O FIM DE PRAnCARATOS ILlcITOS; AO SUPERFATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA 

CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DÉ TRANSPORTE, NAVIOS-PLATAFORMA E NAVIOS
SONDA; A IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA SETE BRASIL E NA VENDA OE 

ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA - CPIPETRO 

REQUERIMENTO ND de 2015 

CPI -PETROBRAS 

RECEBIDO 
Em ()r) (03rJ,s, àstthpv 

h' ,..4 SOt)6 
Ponto 

(do Sr. Carlos Sampaio) 

Requer, em sintonia com as disposições 
constitucionais. legais e regimentais, seja 
CONVOCADO o Sr. Ricardo Pessoa, 
executivo da UTC, para prestar depoimento. 

Senhor Presidente, 

Nos tennos das disposições constitucionais (art. 58 da CF/8S), 

legais (art. 2° da Lei 1.579/52) e regimentais, requeIro seja submetido à 

deliberação do PlenálÍo desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora 

fonnulado de CONVOCAÇÃO do Sr. Ricardo Pessoa, executivo da UTC, para 

prestar esclarecimentos a esta Comissão . 

JUSTIFICATIVA 

Nas palavras do prÓprio Ministério Público, trata-se da maior 

investigação de corrupção e lavagem de. dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se 

que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do 

país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econãmica 

e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a 

companhia. 

1 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO PARl.AMENTAR OI: INQUÉRITO OESTINAOA A INVESTIGAR A PRÁTICA 
DE ATOS IliclTOS E IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA pl:TRÓLEO BRASILEIRO S/A 

,PETROBRAS), ENTRE OS ,ANOS DE 2005 E 2015, RELACIONAOOS A SUPERFATURAMENTO E 
GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO DE REFINARIAS NO BRASIL; À CONSTITUIÇÁOOE 

EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECíFICO PELA PETROBRAS COM 
O FIM DE PRATICAR ATOS ILíCITOS; AO SUPERFATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA 

CONSTRUÇÃO E AFRETAMENTO DE NAVIOS DE TRANSPORTE, NAVIOS-pLATAFORMA E NAVIOS
SONDA: A IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA SETE BRASIL E NA VENDA DE 

ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA - CPIPETRO 

o Senhor Ricardo Pessoa, conforma as investigações do 

Ministério Público e da Polícia Federal, esteve envolvido nesse esquema. 

Do eXpOsto, reputa-se necessária a vinda do Senhor Ricardo 

Pessoa para prestar esclarecimentos a esta Comissão. 

Sala das Sessões, em de março de 2015 . 

t 'd 688l ,N 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

REQUERIMENTO N° 

REQUERIMENTO N° 

74/2015 

, DE 2015 
(Dos 51's. Onyx Lorenzoni e Efraim Filho) 

r- ~:"~"~~~~8~À~'"l. . 
r~ I, .• ,.'1 @.L;,,,, , ~",.~çã. "" ". ."'ARDO 
...:hkOw.!O. S l<2.3lBEIRO PESSOA, CPF nO 063.870.395..&8, 

.~~ .... Ponto· esidenle da UTC Participações SA, para 

prestar depoimento .nesta CPI . 

Senhor Presidente, 

Requeremos a Vossa Excelência, com base nos arts. 58, § 3°, da 

Constítuíção Federai. 2';, da Lei n' 1.579, de 1952, e 36, li, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, à convocação do Sr. RICARDO 

RIBEIRO PESSOA, CPF nO 063.870.395.68, Presidente da UTC 

Partícipações SA,. para prestar depoimento nesta "CPI criada com a 

finalidade de investigai' a prática de Çltos ilícitos e irregulares no âmbito da 

empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), entre os anos de 2005 e 

2015, relacionados a supelfaturamento e gestão temerária na construção 

de refinarias no Brasil; à com;tituiÇão de empresas subsidiárias e. 

sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar 

atos iIIcitos; ao supetfaturamento e gestão temerária na construção e 

afretamento de navios de transporte,· navios-platafórma e navios-sonda; a 

irregularidades na operação da companhia Sete Brasil e na venda de ativos 

da Petrobras na África." 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

JUSTIFICAÇÃO 

A Petrobras figura como um dos principais elementos na 

investigação conhecida como "Lava-Jato", em curso .na Jus~iça Federal do 

estado do Paraná, que liisadesbaratar um dos maiores casos de corrupção, 

locupletamento ilícito e lavagem de dinheiro que se tem noticiado no BrasiL 

Até a presente data foram negociados - no bojo de diversas delações 

premiadas e apreensões policiais -a devolução de milhares de reais, com 

possibilidade de que estes valores devidamente desviados ultrapassem a 

casados bilhões. 

Segundo o Ministério Público Federal, a dilapidação do 

patrimônio da Petrobras dura há, pelo menos, dez anos e envolve grandes 

empreiteiras,. altos executivos da petroleira e agentes públicos, Segundo o 

MPF, de forma bem sintética; o modus operllndi ocorria por intermédio do 

9 'd 688 i ,N 

·superfafura.mento dlil contratos por um carlel de 

empreiteiras que cooptou funcionários do alto 6scalão da 

Petrobras, pagando-os por meio dos opetadores financeiros. 

( .. .) Asempf8iieiras se cartelizaram em tim 'clube' para 

substitUir vma concortência real por uma concorrência 

aparehte, Os preços oférecidos à Pelrobras emm calculados 

e ajustados em reUniões secretas nas quais se definia quem 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

ganharia o contrato e· qual seria o pre.ço, inflado 

beneficio privado eem prejuizo dos cofres da estatal. (. . .) 

As empreiteiras pagavam propinas para funcionários do alto 

escalão da Petrobras no valor de 1% a 5% do valor dos 

contratos, dinheiro que era repartido entre os funcionários, 

partidos políticos, membros do Congresso Nacional e 

operadores. Um dos· fUncionários da es/afal chegou a 

receber mais de R$ 100mílhaas dedófares-depropina.,1 

Multo se ínvestigóu durante o funcionamento da Comissão 

Parlamentar Mista que se instalou no Congresso Nacional no segundo 

semestre de 2014, mas o rol de desvios não se exauriu naquela 

investigação. Para além das aquisições dePasadena, da construção da 

Refinàriade Abreu e Lima e do suposto pagamento de "propina" a 

funcionãrios da Petrobras pela empresa holandesa SBM, visando à 

obtenção de contratos com a estatal, inúmeros outros casos são suspeitos 

de.integrarem esse esquema que sangrou os cofre·s públicos. 

o Complexo Petroquímico - COMPERJ, no Rio de Janeiro; as 

Refinarias Premium I e 11, localiz.adas respectivamente no Maranhão e no 

Ceará; a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná; o 

afretamento de navios de transporte, navios-plataforma e navios-sonda; .01 . :;:::::. = .. 
venda de ativos da Petrobras na África e .as opetaçõesda Sete Brasil "~·N 

~'" 
também estão no rol d.e operações que merecem ser Investigadas em razão ,;;m;;;~ 

de suspeitas de terem servido para irrigar os cofres da corrupção e da 

dilapidação do patrimônio da Petrcibras .. 

1 tittp:/Iwww.lavajato.mpf.mp_brlihde.x..tJtmJ 

3 
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Neste contexto, Ricardo Pessoa era conhecido como sendo o 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

chefe do cartel da Petrobras e em seu depoimento ria Polícia Federal 

afirmou fatos perturbadores2
: 

"[O tesoureiro do PT] Edinho SIIv8 está 

preoGupadissimo. Todas as empreiteiras acusadas de 

esquema Criminoso ila Lava Jato dóarom para 

campanha de Di/ma. Será que fall$rão sobre 

vinculàções campanha X obras da Petrobras?" 

b) '\'\s empreiteiras juntas doaram para a oampanha 

de Dilma milhões. O que dirá o no:;;so procurador-geral 

da Repúblíca?" 

c) "Lava Jato está prestes a mostrar que Ó que foi 

apresentado sobre a área de AbastffCimento da 

Petrdbras é muito pequeno quando se junta Pasadena. 

SBM, AngoliJ. esquema argentino. Transpetro, 

Petroquimica. Ah, e-o contrato de meio ambiente da 

Petrobras Intemiujioila/? Se somarmos tudo, 

Abastecimento é fichinha .• 

Some-se isso a um, trecho da denúncia formulada pelo 

Ministério Público em que "RICARDO PESSOA, na condição de 

administrador da UTC Engenharia violaram o disposto no art. 2°, caput e § 

4°, 11, 11/, IV e Vele art. 1°, §1°, ambos da Lei 12.850113, no período 

compreendido entre 2006 e, ào menos, 14 de novembro de 20142 no 

período compreendido entre 2004 e 2014. porque (A) promoveram, 

1 http://veJa .. bril. com. brl1>l oglfei ipe-mouia-~rasi 1120 1 510 1/3 I/petro 100-1 O-depo;men to.-parocestarrecer-"lu 1.
e-<lihnal 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

~1Gy 

1
1
' v~ ,:; {5:'··' __ ~ ( 

\R,\~_., 
~ 

constituíram e integraram. pesso;;J/menie e por meio' de terceiros, 

otga17izaçtío oriminosa, associando-se entre si e com administradores das 

empreiteiras ODEBRECHr. OAS, TECHINT. ANDRADE GUTIERREZ, OAS, 

PROMON, MPE, SKANSkA, QUEIROZ GALVÃO, lESA, ENGEVfX, SETAL, 

GDK e GALVÃO ENGENHARIA3 , de forma estrutura/mente ordenada, de 

mOdo permanente e com a divisão de tarefas, no objetiva de pratioar todos 

os orimes desoritos nesta denúnoia e de obter, direta e indiretamente, 

vantagens ilícitas"j . 

Por totlo o exposto - e pela quantidade de outros fatos que 

vêm sendo divulgados no oesenrolar das investigações em curso -

entendemos indispensável a oitiva do Sr, Ricardo Pessoa nesta CPI, como 

forma de Ouvir sua versão dos fàtos .• avaliar as provas que porvehtura ele 

pretenda apresentar, de forma a lhe assegurar o contraditório e a ampla 

defesa. Por essas .razões, conclamamos os nobres Pares para a aprovação 

do presente requerimento. 

de de 2015, 

NZO!llI 
._.~.~ 

DEP ADO· FRAfM FILHO 

D M/PB 

;; http://www.lavajato.mpf.mp.br/irnages/ ARQU I VO%2021%2Q.-o/t20denunc ia.pdf 
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REQUERIMENTO N° 

CIlMARA 00$ DEPUTADOS 15512015 

Comissão Parlamentar de Inquérito -destinada ã-investlgar a 
prática de atos i1icitos e irregulares no âmbito da empresa 
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), entre os anos de 2005 e 
2015, relacipnados a superfaturamento e gestão temerária na 
construção de refinarlas- no Brasil; à constituição de empresas 
subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras 
com o fim de praticar atos ilicitos; ao superfaturamento e gestão 
temerária na construção e afi'etamentode navios de transporte, 
navios plataforma e navios operação da companhia Sete Brasil e 
na venda de ativos da Petrobras na África. 

r""···--Cf:! ~pÊ'rnaBRAs 
< fHH.::EBIDO 
_ .::i, .. ()9../03JJL às1lJ131. Requerimento de Convocação 

i ~ __ .s~Q..3. 
r.....~!f!-21m}111 .~ 

Nos termos do art. 58, §3 D da ConstituiÇão Federal, do art. ;2.0 da 

Lei nO 1.579 de 1952 e do art. 36, I do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, solicita-se a oitiva do Sr Ricardo Pessoa, presidente da 

empresa UTC engenharia, para que, sob compromisso, detalhe a 

participação de sua empresa no esquema de corrupção investigado por 

esta CPI. 

JUSTIFICAÇÃO 

As denúncias oriundas da Operação Lava-Jato são da maior 

gravidade e expõem a corrupção como problema estrutural do Brasil. 

Segundo denúncia do Ministério Público, um consórcio criminoso de 

empreiteiras - as maiores do Brasil - era favorecido em contratos com 

a Petrobrás por diretores corruptos da estatal. Em troca, o consórcio 

pagava propina a "operadores" indicados por partidos da base do 

governo com o obíetivo de financiar campanhas eleitorais. O 

. procedimento, embora grave, é comum em muitas partes do Brasil. 
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CÂMARA DOS DEI"UTAoos 

Ricardo Pessoa é presidente da UTC engenharia, e teve seu nome 

citado em documento apreendido pela Polícia Federal onde constam as 

empresas que fariam parte do esquema de corrupção investigado no 

âmbito da Operação Lava Jato. 

Sua presença no plenário desta Comissão é de suma Importância 

para a investigação aqui proposta. 

2062 (JAN1051 
11 'd 

Sala da Comissão, 26 de fevereiro de 2015 

6881 ,N 

a~ffi 
Deputado Federal Ivan Valente 

PSOL/SP 

Deputado Federal E.d ilson Rodrigues 
PSOL/PA 

( 
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CP! .. PETROBRAS 

REQUERIMENTO N° 

CÂMARA DOS OEPI 309/2015 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A 
PRÁTICA DE ATOS ILlclTOS E IRREGULARES NO ÂMBITO DA EMPRESA 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), ENTRE OS ANOS DE 2005 .E 
2015, RELACIONADOS A SUPERFATURf'MENTO E GESTÃO TEMERÁRIA 
NA CONSTRUÇÃO DE REFINARIAS NO BRASILi À CONSTITUiÇÃO DE 
EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E SOCiEDADES DE PROPÓSITO' ESPECiFICO 
PELA PETROBRAS COM O FIM DE PRATICAR ATOS ILlcITOS; AO 
SUPERFATURAMENTO E GESTÃO TEMERÁRIA NA CONSTRUÇÃO E 
AFRETAMENTODE NAVIOS DE TRANSPORTE, NAVIOS-PLATAFORMA E 
NAVIOS-SONDA; A IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO DA COMPANHIA 
SETE BRASIL E NA VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁFRICA 

REQUERIMENTO N" , de 2015 
(Do Sr. Júlio Delgado) 

r----.---:-:---__. cri - ?ETROI3RAS 
Requer a convocação do Sr 

. RICARDO RIBEIRO PESSOA, 
R~CEE mo 

&n.Qj-1123"fJ...~, :.-dl...h~ 

.. ~, ..... -:1-244 
___ ..... ~~; i" .. >~:, .• _."", .. ~:y'lito 

Senhor Presidente, 

responsável pela UTC 
Participações S.A, para prestar 
depOImento a esta CPf. 

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art, 58, § 3° da 
Constituição Federal; no art. 2°, da Lei nO 1579, de 1952; no art. 36, 11, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados; e no art. 218 do Código de 
Processo Penal; que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO do Sr. 
RICARDO RIBEIRO PESSOA. responsável pela UTC Participações S.A, para 
prestar esclarecimentos, na condição de· Investigado, sobre o esquema de desvio 
de dinheiro nos contratos de obras com a Petrobras. 

JUSTIFICAÇÃO 

Preso por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras na 

",~ .... m da ,,,r,'a F"'~' ,m C"Oba d"d, """mbro do "" pa,,;_~. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

engenheiro Ricardo Ribeiro Pessoa, dono da construtora UTC, está negociando 
com o Ministério Público a delação premiada. Segundo a revista Veja, edição 
2414, de 25 de fevereiro, deseja contar à Justiça Federal o ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, procurou os seus advogados para tentar evitar sua 
delação premiada sua delação premiada e que, desde 2003, ele repassa dinheiro 
de propina ao PT e outros partidos. A revista Informa ainda que Pessoa deseja 
contar que, em 2003, foi o então tesoureiro do PT DelÚbio Soares que organizou 
o esquema de propina na Petrobras. A reportagem diz ainda que a UTF financiou 
extraoflclaJmente as campanhas do ministro da Defesa, Jaques Wagner, ao 
governo da Bahia em 2006 e 2010. 

De acordo com a reportagem, Pessoa pretende dizer também que, em 2014, 
repassou 30 milhões de reais obtidos em contratos superfaturados da Petrobras 
para campanhas de candidatos do PT e da presidente Dilma Rousseff. 

Outra revelação que Pessoa estaria disposta a fazer. segundo Veja, é a de que a 
UTC ajudou o ex-ministro José Dirceu a pagar despesas pessoais a partir da 
simulação de.contratos de consultoria. Ao todo, a empreiteira pagou a Dirceu 2.3 
milhões de reais entre 2011 e 2012 por um suposto se/Viço de consultoria. O 
dono da UTC pretende revelar mais detalhes sobre essa ajuda a José Dirceu. De 
acordo com a reportagem da revista, em 2011, o pedido de ajuda a Dirceu teria 
sido apresentado à UTC por João Vaccari Neto, tesoureiro do PT. 

O juiz da 138 Vara Federal em Curitiba, Sergio Moro, que é o responsável pela 
investigação do esquema, de corrupção na Petrobras e decretou a prisão de 
Ricardo pessoa, disse no pedido de busca e apreensão criminal número 
5073475-13.2014.404.7000/PR, de 18 de novembro de 2014, que contra 
dirigentes do Grupo UTC/Constran "existem provas decorrentes da interceptação 
telemática e telefônicas, provas documentais colhidas nas quebras de sigilo 
bancário e nas buscas e apreensões, de materialidade e autoria dos crimes". 
Segundo Moro, "embora não haja provas diretas de depósitos do Grupo UTCj 
Constran nas contas controladas pelo dolelro Alberto Youssef, há prova de que as 
ligações eram tão próximas que mantinham empreendimento imobiliário e 
milionário em comum. Além disso, foram apreendidas planilhas de contabilidade 
informal de Alberto Youssef. apontando fluxo financeiro robusto em espécie entre 
a UTC e o escritório de lavagem deste". 

Em seu despacho de 18 de novembro, o juiz federal Sergio Moro disse mais: "o 
envolvimento da UTC com o cartel, com a frustração à licitação. com a lavagem 
de dinheiro e com o pagamento de propina a agentes da Petrobras, foram. aliás, 
confirmados pelos criminosos colaboradores Alberto Youssef e Paulo Roberto 
Costa, além ainda de Carlos Alberto Pereira da Costa: 

Na mesma decisão de 2014. Sergio Moro afirmou: "Augusto Ribeiro de Mendonça 
Neto e Júlio Gerln de Almeida Camargo, relacionados à empresa Toyo Setal, e 

'"' ,,",bOm do,;d;"", "'''''''" , 00""","", ",nfi~"'m o f.to fi'''' 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

apontaram o papel central de Ricardo Pessoa na coordenação das empresas do 
carte' criminoso", 

Ante o exposto, entende-se necessária a convocação do Sr. Ricardo Ribeiro 
Pessoa para esclarecImentos a esta Comissão, na condlgão de investigado, tendo 
em vIsta os fatos aoima citados decorrentes da Operação Lava Jato, que apura o 
esquema de corrupção na Petrobras. 

Salada Comlssã , de de 2015. 

Deputadll. ~GADO i~~~~G 
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REQUERIMENTO N° 

58112Q'15 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR 

PRÁTICA DE ATOS ILíCITOS NO ÂMBITO DA PETROBRÁS 

CPI DA PETROBRÁS 

REQUE~NTODECONVOCAÇÁO 

Senhor Presidente: 

Solicita seja convocado o Sr. Ricardo Ribeiro 

Pessoa, responsável pela UTe Participações 

S.A., para prestar depoimentos a esta 

Comissão. 

, SOLICITA-SE com base no art. 58, § 3D
, da Constituição Federal, no artigo 

20 da Lei 1.579/1952 e na fonna do art. 36, I, do Regimento Interno, A CONVOCAÇÃO E 

OITIVA do 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, 

JUSTIFICAÇÃO 

Preso por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras na 

carceragem da Pol!cia Federal em Curitiba desde novembro do ano passado, o engenheiro 

Ricardo Ribeiro Pessoa, dono da constrotora UTC, está negociando com o Ministério 

Público a delação premiada, Segundo a revista Veja, edição 2414, de 25 de fevereiro, 

deseja contar à Justiça Federal o ministro da Justiça, José Eduardo 'Cardozo, procurou os 

seus advogados para tentar evitar sua delação premiada e que, desde 2003, ele repassa 
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dinheiro de. propina ao PT e outros partidos .. A revista informa ainda que Pessoa deseja 

contar que, em 2003, foi o então tesoureiro do PT Delúbio Soares que organizou o 

esquema de propina na Petrobras. A reportagem diz ainda que a UrF financiou . 

extraoficialmente as campanhas do minislro da Defesa, Jaques Wagner, ao governo da 

Bahia em 2006 e 2010. 

De acordo com a repClftagem, Pessoa pretende dizer também que, em 2014, 

repassou 30 milhões de reais obtidos em contratos superfaturados da Pelrobras para 

campanhas de candidatos do PT e da presidente Dilma Rousseff. 

Do exposto, reputa-se a oportuna a vinda do Senhor Ric.ardo Ribeiro Pessoa para 

prestar esclarecimentos a esta Comissão. 

Brasilia,26 de março de 2015. 

91 'd 6881 .N 
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CÃMARA DOS DEPUTADOS 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATOS ILlCITOS 
E IRREGULARES NO J\lvIsrro DA EMpRESA PETRÓLl:'O BRASILE:lRO SfA (PETROBRAS), ENTRE OS 
,ANOS DE ~005 E 2016, RELACIONADOS A SUPER FATURAMENTO E GESTÃO TEMERARIA NA 
'CONSTRUÇAO DE RE,FINARIAS NO BRASiL; A CONSTITUIÇÁO DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS E 
SOCI EDAOES DE PROPÓS./TO ESRECIFICO PElA PETROSRAS COM O FIM DE PRATICAR ATOS 
ILlCITOS;AO SUPERFATURAMOOO E GE;STJ,a TEMERÁRIA NA CONSTR'UÇi\O E AFRETAMENTO DE 
NAVIOS DE TRANSPORTE, NAVlOS-PLATAFORMA E NAVIOS-SONDA; A IRREGuLARIDADES NA 
OPERAÇÃO DA COMPANHIASETE BRASIL'E NA VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS NA ÁfRICA (CPI-
PETROBRAS) , , ' 
Anexa 11,8.1.5 155-S-lei (0l0<61)3211H521 O rfax (0)0<61) 3211H5225 

Ofício 481120 15-P Brasília, 4 de, agosto de2015. 

A Sua Senhoria o Senhor 
R.icardo R.ibeiro Pessoa 

ASSUNTO: Convocação para oitiva. 

Prezado Senhor, 

Por determinação do Presidente da CPI- Petrobras, Deputado Hugo 
Motta, informo <i Vossa Senhorià que esta Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu 
convocá-lo a comparecer no próximo dia 6 de agos~o. àS9h30min,em plenário do 
anexo 11 da Câmara dós Deputados, para ser ouvido nos termos dos Requerimentos 
aprovados de nas. 32, 74" 155, 309, 587; 607 e 917/2015 (este último ainda SUjeito à 
deliberação), clJjas cópias seguem em anexo, 

Em vista da convocação aprovada fica V.Sa. intimado a comparecer 
no local e hora informados, a fim de ser ouvido pela CPI. conforme determina a lei. 
Esclarece-se que a coiwocação para uma Comissão Parlamentar de Inquérito implica 
comparecimento obrigatórió, sob pena de sujeição da pessoa convocada às prescrições 
legais estabelecidas rios arts. 330 do Código Penal e 218 ctÇl Código de Processo Penal. 

Para quaisquer esclarecimentos oportunos estamos ao inteiro 
dispor, através do telefone (61) 3216-6210, fax (61) 3216-6225, ou e-maU 
(cpi.pelrobras@camara.leg.br) . 

L I 'd 6BB I ,N 

Atenciosamente, 

/iJIlj 
MIII({f,'~~ 

Secretário-Executivo de Comissão 

S'8~~táff[}oExecUli1io da Com15PjAo; Manoel Alvim 
Cãm3J'll dos ~putadOs. Anexo 11, SJ.165-a, Bl'ãslüalDF, 70.160.900 

Tel. (ta) 321&.6210. ta.x. (51) 3216-62a5·E~lr: ~i.petrobl'lls@camareJeg.br 
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TERMO DE JUNTADA 

Junto a estes autos cópia do ofício no 032/GMTZ, de 
05/08/2015, com recebimento firmado na mesma data. 

Brasília, 10 de a o to de 2015 

Fabiano de A evedo Moreira 
Analista JudicIário - mato 2535 

I 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



-. 

• 

• 

.. .. 

g~ffu/una/ !T~ 
GABINETE DO MINISTRO TEORI ZAVASCKI 

Ofício nO 032/GMTZ 

A Sua Excelência o Senhor 

Deputado Hugo Malta 

Presidente da CPI da Petrobras 

Brasília-DF 

Senhor Presidente, 

Brasília, 5 de agosto de 2015 

Reporto-me ao Ofício 483/2015-P, datado de 4 de agosto de 

2015, no qual se informa a convocação de Ricardo Ribeiro Pessoa para 

ser ouvido perante Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 6 de agosto 

próximo vindouro, apontando que "o depoente convocado encontra-se 

preso em face de processos judiciais sob a responsabilidade de Vossa 

Excelência, conforme informações obtidas junto à Secretaria desse douto 

Juizo". Indicou, ainda, que "para que a oitiva seja realizada na data e 

horário aprazado, com fulcro na Lei 7.210, de 11 de junho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), solicitamos a autorização de V. Exa. a fim de que o 

preso possa deslocar-se do local da respectiva custódia, garantindo-se 

assim que seja ouvido nos termos da lei nas dependências da Câmara 

dos Deputados". 

A propósito, informo a Vossa Excelência que o detido a que 

alude tal ofício não está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. 

\ D <1,\ ,,, \ \ • . ; 

~
\)<; ~ 

~À J!"" .~ 
~CJ- . ".() 17 

Q,íJ 1 
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Por outro lado, considerando que a convocação eecorre de 

prerrogativa constitucional expressa (art. 58, § 3° da Constituição da 

República), sua implementação independe de autorização judicial, sem 

prejuizo, todavia, das garantias constitucionais asseguradas ao 

convocado, oponíveis às próprias autoridades judiciais, entre as quais há 

de permanecer em silêncio, conforme iterativa jurisprudência (HC 79244, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 24-03-

2000; HC 115830 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 

26/11/2012; HC 115863 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Decisão 

Proferida pelo(a) Ministro(a) RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

20/11/2012, publicado em 22/11/2012; HC 114879 MC, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, DJe de 23/08/2012). 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de estima e 

consideração. 

Ministro T 

Supremo Tribunal Federal 
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S T F 102.002 

G?~'(!J)WdT~ cfhxjmd 

~\f. SróZ'1 

TERMO DE CONCLUSÃO 

Brasília,.-kl de te6o.><$l / d 2015. 

Faço estes autos conclusos ao (à) EXCclcn~imo. (a) Sonhor(a) 
Ministro(a) Relator f~)· 

FA13IANO DE AZEVE4~ REIRA 
Matrícula 2/35 
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PETIÇÃO 5.624 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
REQTE.(S) 
PROC.(AlS)(ES) 

:MIN. TEORI ZAVASCKI 
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento formulado por Ricardo Ribeiro 

Pessoa para liberação "das contas correntes bancárias bloqueadas por ordem 
judicial emanada no bojo dos autos de pedido de busca e apreensão criminal 
5073475-13.2014.4.04.7000, o qual tramita perante a 13" Vara Federal de 
Curitiba/PR" (fi. 1.309) . 

Alega, em síntese, que: (a) houve bloqueio judicial de ativos que 

somatizam aproximadamente R$ 12 (doze) milhões de reais; (b) o item 1 

do adendo 3 do acordo de colaboração premiada firmado com o 

Ministério Público Federal prevê que "desde já fica convencionado que R$ 5 

milhões serão dados como pagamento da primeira parcela do acordo, referente ao 
valor de multa compensatória estabelecida no item III, cláusula 5, alínea g" (fi. 

1.309); (c) o adendo dispõe que os valores bloqueados remanescentes 

serão liberados a favor do colaborador. 

Requer seja determinada a transferência do valor de R$ 5 (cinco) 

milhões. para conta bancária a ser indicada pelo juízo competente com 

vistas a efetivar o pagamento da parcela inicial da multa compensatória e 

a transferência do saldo remanescente para contas bancárias indicadas 

pelo colaborador (fi. 1.310). 

2. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se nos 

seguintes termos (fIs. 1.306-1.307): 

"Como referido, a conta bancária foi bloqueada por ordem 
emanada pelo Juízo da 13" Vara Federal de Curitiba no bojo dos 
autos 5073475-13-2014.4.04.7000. 

Embora ainda não remetidos para Curitiba os feitos de 
atribuição do juízo de primeiro grau em razão da cisão 
processual efetivada no bojo da colaboração efetuada por 
Ricardo Pessoa, o Procurador-Geral da República requer a 
Vossa Excelência que, como forma de dar execução a esta parte 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·212001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sob o número 9206421. 
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PET 5624/ DF 

do acordo, adote providênàas para comunicação ao juízo a quo 
para a execução da cláusula do referido acordo". 

3. Tendo em vista que o aludido acordo foi homologado em 

23.6.2015, acolho a manifestação do Ministério Público e autorizo que o 
juízo competente observe o estipulado no item 1 do adendo 3 do acordo 

de homologação firmado pelo requerente. 

Oficie-se. 

Publique-se. 

Intime-se . 

Brasília, 19 de agosto de 2015. 

Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. Que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portaVautenticacao/ sob o número 9206421. 
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CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à decisão proferida em 
19/08/2015, elaborei um ofício. 

,""m., ":n0 ,. "" 
Fabiano de Aeevedo Moreira 

Analista JUdic1ário - mato 2535 
I 
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Ofício nO 3084/R 

A Sua Excelência o Senhor 
SÉRGIO FERNANDO MORO 

CONfIDENCiAL 

Brasília, 21 de agosto de 2015 

Juiz Federal Titular da 13 a Vara Federal de Curitiba-PR 

PETIÇÃO NO 5.624 
AUTOR: Ministério Público Federal 

Senhor Juiz, 

Encaminho-lhe decisão proferida nos autos indicados em 
epígrafe, na qual deferi requerimento do Ministério Público Federal 
para cumprimento do que estipulado no item 1 do adendo 3 do acordo de 
colaboração firmado por Ricardo Ribeiro Pessoa, homologado por decisão 
proferida em 23.6.2015. 

Atenciosamente, 

~' 
Ministro TEORI ZAVASCKI 

Relator 
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S T F 102.002 

TERMO DE VIST A , . 
S P . d r Geral da Rcpubhca. 

Fa '0 vista destes autos ao EXl1lo. r. rocura o -
ç . -'~d """'>'I<.J de 2015. Brasíha,...L.L c ('Ç}-.uu 

FAl3lANO DE AZEVED~Z(o}E1RA 
Matrícula 2( 

TERMO DE JUNTA A 
Junto a estes autos o protocolaào de nO _4.d.,-,-,->-~/2015 
que segue. 
Brasília, ...n...- de (Cit(lê'1O 

FABlfu"W DE AZEV 
Matrícula 2;S 
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Supremo Tribunal Federal 

27/08/2015 18:43 

1/111111111111111 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 16559912015 - GTLJlPGR 
Petição n. 5624 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

o Procurador-Geral da República manifesta ciência à deci

são encartada nas fls. 1337/1338, em que autorizou que o juízo 

competente de primeiro grau observar o estipulado no item 1 do 

adendo 3 do acordo de homologação firmado, referente a desblo

queio de valores para fins também de adimplemento da primeira 

parcela dos valores acordados . 

osto de 2015. 
AfI.II.~ 

Rodrigo ]anot 

Procurador-Geral da República 

dO 

0042596 
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S T F 102.002 

TERMO I>E CONCLUSÃO 
F<lço estes ?I;tos conclusos ao (à) Excclentíssimo(a) Scnhor(a) 

À1inistro(a) Relator (a). 
Bra>nia, _TIdo (C&Ó",)iJ 2015. 

FABIANO DE AZEVEOqi.O EIRA 
Matrícula 253 
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CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos 

autos do INQ 3994, extraí cópia do termo de acordo de 

colaboração premiada (fls. 13-33), bem como da decisão que 

o homologou (fls. 1291-1293), para juntada naqueles autos . 

Brasília, 06 d bro de 2015 

- matrícula 2535 

TERMO DE JUNTA~A 
Junto a estes autos o protocolado de n' S <;;;. li? 12015 
que segue. I 
Brasília, II de tJO\W?Jq» ~Ide 2 15. 

-:BIANO DE AZEVEdo MO EIRA 
MatrÍC-ula ,1 3) 
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Supremo Tribunal Federal 

12/11/2015 16:56 0058682 

1111111 I I I 1111111111111111111111111111111111 

MINISTÉIUO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 239018/2015 - GTLJ/PGR 
Petição n° 5624 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

MM. Ministro, 

Em oficio RBF/Copei/Gab - nO GB20150044, a Receita 

Federal do Brasil solicita sejam compartilhados os depoimentos do 

colaborador RICARDO PESSOA, com o condão de subsidiar 

procedimentos administrativos fiscais instaurados ou a serem 

instaurados. 

Com efeito, há que se recordar que as instâncias 

administrativa e criminal são independentes. Assim, não se quer 

afirmar que as evidências coletadas em uma não podem auxiliar 

na formação da convicção em outra. Os precedentes do Plenário 

do Supremo Tribunal Federal reiteram a independência das 

instâncias penal e administrativa, afirmando que aquela só 

repercute nesta quando conclui pela inexistência do fato ou pela 

fr 
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PGR Petição 5624 Ricardo Pessoa 

negativa de sua autoria (MS 23.190-RJ, ReI. Min. CELSO DE 

MELLO). 

A possibilidade do compartilhamento dos elementos de in

formação obtidos em procedimento de investigação criminal tam

bém é objeto de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Cuidando de caso extremo, mas que ilustra exatamente o alcance 

da decisão, a Suprema Corte decidiu que "os elementos informativos 

de persecução penal ou as provas colhidas no bojo de instrução processual 

penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente au

torizada por juízo competente, admitiriam compartilhamento para fins de 

instruir procedimento criminal ou administrativo disciplinar" (RHC 

122.806/ AM, ReI. Min. Carmem Lúcia). 

Nesse mesmo sentido, "é assente na jurisprudência desta Corte a 

admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do 

processo penal (RE 810906, Relator(a): Min. ROBERTO BAR

ROSO, julgado em 25/05/2015, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-l00; DIVULG 27/05/2015 PUBLIC 

28/05/2015) . 

Nos autos da Petiçào 5245, Vossa Excelência já decidiu pela 

possibilidade de compartilhamento de provas produzidas a partir 

da colaboração premiada de ALBERTO YOUSSEF, no interesse da 

Receita Federal do Brasil. Importante ressaltar que o compartilha

mento em perspectiva, a rigor, nào trará prejuízo à investigação. 

Dessa forma, a Procuradora-Geral da República em exercício 

requer o compartilhamento dos depoimentos relativos à colabora-

~ 
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PGR Petição 5624 Ricardo Pessoa 

ção premiada de RICARDO PESSOA já homologada por essa c. 

Corte com a Receita Federal do Brasil. 

Brasília (DF), 10 de novembro de 2015. 

~~ 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

Procuradora-Geral da República em exercício 

drs-df 
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(-:l% 

CÓPIA .ReceitaFedaal Ministério da Fazenda 

OFÍCIO RFB/Copei/Gab - n° GB20150044 

Brasília, 27 de Outubro de 2015 

Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Procurador-Geral da República 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
SAF SUL QUADRA 4 CONJUNTO C , SIN - ASA SUL - CEP 70050-900 - BRASíLIAlDF 

Assunto: Depoimentos Colaborações Premiadas - Operação "Lava Jato" 

Senhor Procurador-Geral, 

Tendo em vista o compartilhamento de provas com a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil nos diversos processos da operação "Lava Jato", solicitamos a Vossa 
Excelência a disponibilização dos depoimentos relativos às Colaborações Premiadas já 
homologadas pela Justiça, e logicamente de acesso não restrito, mormente dos colaboradores 
abaixo indicados: 

1. WALMIR PINHEIRO SANTANA; 

2. FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES; 

3. HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; 

4. RáFAEL ÂNGULO LOPEZ; 

5. RICARDO PESSOA; 

6. CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA ROCHA. 

A presente solicitação visa subsidiar o Setor de Fiscalização da Receita Federal 
responsável tanto pela análise do interesse fiscal quanto pela execuç·ão de procedimentos fiscais. 
A obtenção dos depoimentos otimizará a decisão quanto a existência de indícios que justifiquem 
a abertura de procedimentos fiscais, e os aludidos depoimentos poderão eventualmente ser 
utilizados como elementos probantes quando da constituição de crédito tributário. 

Sem mais, apresentando nossos protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 
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S T F 102.002 

cll'o/14<enW @~/~cfF~ 
\-,ét, S GZ ') 

TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (a)' elentíssimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) R at r (a). 
Brasília. JLde de 2015. 

FABIANO DEA 

TERMO DE JUNTADA / 
Junto" estes autos o protocolado de n°I--~'I..:>=...>..--.-C/20 15 

que segue. 
Brasília, ~ de ---CiJl.'=LI.=>~ 
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Supremo Tribunal Federal 

19/11/2015 18:44 0060373 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

N° 24712312015/GTL]-PGR 
Petição n. 5624 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

o Procurador-Geral da República vem apresentar requen-

mento de LEVANTAMENTO INTEGRAL DE SIGILO da co-

laboração firmada por Ricardo Ribeiro Pessoa, pelos específicos 

fundamentos que seguem. 

Com efeito, a respeito do tema, deve-se diferenciar o trata

mento endo (ou interna) e extraprocessual (ou externa) do princí

pio da publicidade. 

A primeira parte do art. 7°, § 3°, da Lei 12.850 trata 

do sigilo endoprocessual, ou seja, para as demais partes do pro

cesso, em especial para os atingidos pela colaboração. Por isso 

dispõe que o acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso 

assim que recebida a denúncia (este, o limite máximo para a 

manutenção do sigilo do acordo). O foco, no caso, é o direito da

queles que foram atingidos pelo conteúdo do acordo, buscando 

maximizar (embora diferido) o contraditório e a ampla defesa. Em 

tal caso, o termo final máximo do sigilo é o recebimento da den

úncia. A partir desse instante, o acordo e seus desdobramentos 

tornam-se, necessariamente, públicos para os réus incriminados ou 
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referidos pela colaboração (ao menos em relação àqueles termos 

pertinentes, que foram substrato para o oferecimento da denúncia). 

Mas é importante destacar que, conforme dito, trata-se de um 

termo final máximo. 

Impende, a esse respeito, fazer uma interpretação histórica do 

dispositivo. A Lei 12.85012013 ao prever tal dispositivo, buscou 

evitar a prática, disseminada em alguns locais, de manter o acordo 

de colaboração e, em especial, o seu produto (em geral, os termos 

de depoimento) sigilosos ad eternum. A Lei 12.850/13 visou justa

mente fazer cessar essa praxe, ao prever que, com o recebimento 

da denúncia, o sigilo será suspenso para as partes. A norma tem por 

escopo, portanto, "a observância do princípio constitucional da ampla de

fesa, uma vez que a norma trata da publicidade dos acordos de delação 

premiada aos demais corréus da ação penal", conforme decidiu o STJ 

(HC 282.253/MS,julgado em 25/312014, DJe 25/412014). 

Porém, como já enfatizado, trata-se de um termo final má

ximo, a partir do qual o sigilo deixa de existir ipso iure, ao menos 

para as partes do processo. De qualquer sorte, como exceção que é 

ao princípio da publicidade, o sigilo deve ser mantido até esse mo

mento apenas se houver necessidade concreta. Nada impede - ao 

contrário, o princípio da publicidade aponta nesse sentido -

que o sigilo do acordo e especialmente de seu produto (os termos 

de depoimento produzidos) sejam levantados para as partes antes 

do recebimento da denúncia. Inclusive, naqueles ritos em que 

há resposta antes do recebimento da denúncia, o sigilo deve ser le-
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vantado antes desse momento, para que se viabilize a possibilidade 

de a defesa dos acusados atingidos pela colaboração se defenderem. 

Em síntese, portanto, o sigilo endoprocessual somente deve ser 

mantido até o recebimento da denúncia se houver algum motivo 

concreto que o justifique. A principal razão para eventual manu

tenção do sigilo deve ser a existência de diligências em andamento, 

baseadas na colaboração e cujo acesso, se concedido à defesa dos 

atingidos, poderá frustrá-las. Aplicável o enunciado da Súmula Vin

culante n. 14, segundo o qual "o direito de pleno acesso ao inquérito 

(parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de 

sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e 

formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conse

quentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso 

de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou 

processo judicial" (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE 

MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). Se não houver 

uma razão concreta que justifique o afastamento excepcional do 

princípio da publicidade, a regra deve ser permitir que a defesa dos 

demais atingidos tenha acesso ao conteúdo das colaborações o 

quanto antes. 

No presente caso, não mais se visualizam motivos que jus

tifiquem a manutenção do sigilo endoprocessual. Tempo rele

vante já se passou desde a colheita dos depoimentos e a 

homologação do acordo, não se divisando, aqui, eventual pre

juízo decorrente da publicização dos autos, a alguma perse

cução ou investigação penais em curso. Aliás, alguns d 

3 de 6 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

I'GR Pet~624 lcvant:lmcllto ,i~i]o hOll1o]ogaçàn Ricardo Pessoa 

do colaborador inclusive já instruíram denúncias oferecidas pelo 

Ministério Público. 

Por sua vez, outra coisa diz respeito ao sigilo extrapro

cessual (publicidade externa) - ou seja, a possibilidade de os 

cidadãos acompanharem ou não o processo. Também aqui incide o 

princípio da publicidade, que se plasma, nas palavras de Ferrajoli, 

numa garantia das garantias ou garantia de segundo grau, ou seja, 

pois representam instrumentos pelos quais se assegura o controle 

sobre a efetividade das demais garantias. 1 Em nosso ordenamento 

constitucional, a exceção à publicidade dos atos processuais so

mente deve ser admitida pela lei quando a defesa da intimidade ou 

o interesse social o exigirem, conforme dispõe o art. 5, inc. LX, da 

Constituição Federal. 

No caso, a Lei 12.85012013 dispõe, no art. 5° - expressa

mente referido no art. 7°, § 3° - que o colaborador tem o direito a 

ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 

preservados, assim como não ter sua identidade revelada pelos 

meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua 

prévia autorização por escrito. Estes seriam os motivos que pode

riam justificar a manutenção do sigilo extraprocessual, focados na 

preservação da intimidade e imagem do colaborador. 

Porém, no presente caso concreto, tampouco há moti-

vo, ,uficien'" que jn,tifiquem a =nutenç'o ... ~ ,;gno. r 
1 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. 2" ed, 

revista e atualizada. São Paulo, RT,2013. 
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Primeiro, porque o nome do colaborador e sua imagem já 

foram publicizados, de sorte que poderia ser até um contrassenso 

manter tal sigilo para preservar uma informação que já é de co

nhecimento público. Segundo, e mais importante, porque deve ser 

feita uma ponderação dos valores em jogo. 

Na espécie, a colaboração trata de temas de inequívoco inte

resse social, com o envolvimento de desvios de valores públicos 

milionários, prática de atos estatais desviados de suas finalidades, 

participação ilícita de agentes públicos e, especialmente, de agentes 

políticos. Proibir que a sociedade tenha acesso ao conteúdo dos 

depoimentos subjacentes seria privá-la, em última análise, não ape

nas da garantia constitucional de participação de gestão pública, 

mas do próprio controle dos atos estatais. Em outras palavras, valo

res republicanos estão em jogo e parece decorrer daí o interesse da 

sociedade em acompanhar o desenrolar dos fatos, sempre obser

vado, evidentemente, o princípio da inocência. Foi assim, inclusive, 

no caso do julgamento da Ação Penal 470, em que o Supremo 

Tribunal Federal, nada obstante a existência de informações cober

tas pelo sigilo, deu publicidade ao julgamento, com grande inte

resse da sociedade em seu acompanhamento. 

Claro que isto não signífica relegar o colaborador à própria 

sorte. Há mecanismos processuais que podem ser utilizados, caso 

necessário, para impedir que, na medida do possível, a intimidade e 

a imagem do colaborador sejam prejudicadas, tais como: (i) a res

trição ao acesso aos dados pessoais do depoimento do colaborador 
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(riscando os dados como endereço, número de documentos, etc.); 

(ii) a não gravação das audiências judiciais em que o colaborador 

prestar depoimento, ou que seja desfocada a câmara; (iii) a prote

ção policial do colaborador, caso sofra alguma ameaça; (iv) até 

mesmo a inclusão, se for o caso, em programas de proteção de tes

temunhas etc. Isso sem prejuízo de outras medidas que se mostrem 

necessárias ao longo da persecução, que podem ser solicitadas pelo 

colaborador, pelo Ministério Público ou decretadas de oficio pelo 

Juízo. Com isso, busca-se, no caso concreto, o equilíbrio entre o 

interesse social de acesso aos autos com a preservação da intimi

dade e da imagem do colaborador. 

Em face do exposto, o Procurador-Geral da República re

quer o levantamento do sigilo dos autos. 

DF/ 

Brasília (DF), 18 de novemb o de 2015. 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 
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Gll'o/'W<MJW- QJ;,;bund c;f}rer:kta-Í 

PEI. sn~ 

Faço estes autos conclusos ao (à) Excel tíssi lOCa) Senhor(a) 
Ministro(a) Relato (a). 

Brasília._L~L.de NU d 2015. 

Matrícul 
/ 
I 

STF/SPOC 
Em_'_f20_As _h_, 
~ OS autos L voII._apeilSQ$ 
e_ junladas por Iilhal oom o (aI 
_____ que segue. 

Se,vido'iEstaglério-Matricu1 • 
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PETIÇÃO 5.624 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR 
REQTE.(S) 
PRO C. (AlS)(ES) 

: MIN. TEORI ZA VASCKI 
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Trata-se de requerimentos formulados pela 

Procuradoria-Geral da República, materializados nesta Corte como 

petições 58.682/2015 e 60.373/2015, de (a) "compartilhamento dos 

depoimentos relativos à colaboração premiada de Ricardo Pessoa já homologada 

por essa c. Corte com a Receita Federal do Brasil" (fls. 1.346-1.347); e (b) 

levantamento do sigilo da colaboração premiada de Ricardo Ribeiro 

Pessoa (fls. 1.350-1.355). 

2. Ao postular o levantamento do sigilo do presente procedimento, o 

Procurador-Geral da República sustentou o seguinte (fls. 1.350-1.355): 

"[ ... ] deve-se diferenciar o tratamento endo (ou interna) e 

extraprocessual (ou externa) do princípio da publicidade. 

A primeira parte do art. 7°, § 3º, da Lei 12.850 trata do 

sigilo endoprocessual, ou seja, para as demais partes do 

processo, em especial para os atingidos pela colaboração. Por 

isso, dispõe que o acordo de colaboração premiada deixa de ser 

sigiloso assim que recebida a denúncia (este, o limite máximo 

para a manutenção do sigilo do acordo). O foco, no caso, é o 

direito daqueles que foram atingidos pelo conteúdo do acordo, 

buscando maximizar (embora diferido) o contraditório e a 

ampla defesa. Em tal caso, o termo final do sigilo é o 

recebimento da denúncia. A partir desse instante, o acordo e 

seus desdobramentos tornam-se, necessariamente, públicos 

para os réus incriminados ou referidos pela colaboração (ao 

menos em relação àqueles termos pertinentes, que foram 

substrato para o oferecimento da denúncia). 

Mas é importante destacar que, conforme dito, trata-se de 

um termo final máximo. 

Impende, a esse respeito, fazer uma interpretação histórica 

do dispositivo. A Lei 12.850/2013 ao prever tal dispositivo, 

'" -

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portalfautenticacao/sobo número 9895884. 
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buscou evitar a prática, disseminada em alguns locais, de 

manter o acordo de colaboração e, em especial, o seu produto 

(em geral, os termos de depoimento) sigilosos ad eternum. A Lei 

12.850/13 visou justamente fazer cessar essa praxe, ao prever 

que, com o recebimento da denúncia, o sigilo será suspenso 

para as partes. A norma tem por escopo, portanto, 'a 

observância do princípio constitucional da ampla defesa, uma 

vez que a norma trata da publicidade dos acordos de delação 

premiada os demais corréus da ação penal', conforme decidiu o 

Sn (HC 282.253/MS, julgado em 25/3/2014, DJe 25/4/2014). 

Porém, como já enfatizado, trata-se de um termo final 

máximo, a partir do qual o sigilo deixa de existir ipso iure, ao 

menos para as partes do processo. De qualquer sorte, como 

exceção que é ao princípio da publicidade, o sigilo deve ser 

mantido até esse momento apenas se houver necessidade 

concreta. Nada impede - ao contrário, o princípio da 

publicidade aponta nesse sentido - que o sigilo do acordo e 

especialmente de seu produto (os termos de depoimento 

produzidos) sejam levantados para as partes antes do 

recebimento da denúncia. Inclusive, naqueles ritos em que há 

resposta antes do recebimento da denúncia, o sigilo deve ser 

levantado antes desse momento, para que se viabilize a 

possibilidade de a defesa dos acusados atingidos ela 

colaboração se defenderem. Em síntese, portanto, o sigilo 

endoprocessual somente deve ser mantido até o recebimento da 

denúncia se houver algum motivo concreto que o justifique. A 

principal razão para eventual manutenção do sigilo deve ser a 

existência de diligências em andamento, baseadas na 

colaboração e cujo acesso, se concedido à defesa dos atingidos, 

poderá frustrá-las. Aplicável o enunciado da Súmula Vinculante 

n. 14, segundo o qual 'o direito de pleno acesso ao inquérito 

(parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a 

regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de 

provas já produzidas e formalmente incorporadas ao 

procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as 

informações e providências investigatórias ainda em curso de 

2 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://WVJW.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobonumero9895884. 
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execução e, por ISSO mesmo, não documentados no próprio 

inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). Se não 

houver uma razão concreta que justifique o afastamento 

excepcional do princípio da publicidade, a regra deve ser 

permitir que a defesa dos demais atingidos tenha acesso ao 

conteúdo das colaborações o quanto antes. 

No presente caso, não mais se visualizam motivos que 

justifiquem a manutenção do sigilo endoprocessual. Tempo 

relevante já se passou desde a colheita dos depoimentos e a 

homologação do acordo, não se divisando, aqui, eventual 

prejuízo decorrente da publicização dos autos, a alguma 

persecução ou investigação penais em curso. Aliás, alguns 

depoimentos do colaborador inclusive já instruíram denúncias 

oferecidas pelo Ministério Público. 

Por sua vez, outra coisa diz respeito ao sigilo 

extraprocessual (publicidade externa) - ou seja, a possibilidade 

de os cidadãos acompanharem ou não o processo. Também aqui 

incide princípio da publicidade, que se plasma, nas palavras de 

Ferrajoli, numa garantia das garantias ou garantia de segundo 

grau, ou seja, pois representam instrumentos pelos quais se 

assegura o controle sobre a efetividade das demais garantias. 

Em nosso ordenamento constitucional, a exceção à publicidade 

dos atos processuais somente deve ser admitida pela lei quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, 

conforme dispõe o art. 5°, inc. LX, da Constituição Federal. 

No caso, a Lei 12.850/2013 dispõe, no art. 5° -

expressamente referido no art. 7°, § 3º - que o colaborador tem 

o direito a ter seu nome, qualificação, imagem e demais 

informações pessoais preservados, assim como não ter sua 

identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 

fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito. 

Estes seriam os motivos que poderiam justificar a manutenção 

do sigilo extraprocessual, focados na preservação da intimidade 

e imagem do colaborador. 

Porém, no presente caso concreto, tampouco há motivos 

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n<> 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://\WM'.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo número 9895884. 
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suficientes que justifiquem a manutenção desse sigilo. 

Primeiro, porque o nome do colaborador e sua imagem já 

foram publicizados, de sorte que poderia ser até um 

contras senso manter tal sigilo para preservar uma informação 

que já é de conhecimento público. Segundo, e mais importante, 

porque deve ser feita uma ponderação dos valores em jogo. 

Na espécie, a colaboração trata de temas de inequívoco 

interesse social, com o envolvimento de desvios de valores 

públicos milionários, prática de atos estatais desviados de suas 

finalidades, participação ilícita de agentes públicos e, 

especialmente, de agentes políticos. Proibir que a sociedade 

tenha acesso ao conteúdo dos depoimentos subjacentes seria 

privá-la, em última análise, nao apenas da garantia 

constitucional de participação de gestão pública, mas do 

próprio controle dos atos estatais. Em outras palavras, valores 

republicanos estão em jogo e parece decorrer daí o interesse da 

sociedade em acompanhar o desenrolar dos fatos, sempre 

observado, evidentemente, o princípio da inocência. Foi assim, 

inclusive, no caso do julgamento da Ação Penal 470, em que o 

Supremo Tribunal Federal, nada obstante a existência de 

informações cobertas pelo sigilo, deu publicidade ao 

julgamento, com grande interesse da sociedade em seu 

acompanhamento. 

Claro que isto não significa relegar o colaborador à 

própria sorte. Há mecanismos processuais que podem ser 

utilizados, caso necessário, para impedir que, na medida do 

possível, a intimidade e a imagem do colaborador sejam 

prejudicadas, tais como: (i) a restrição ao acesso aos dados 

pessoais do depoimento do colaborador (riscando os dados 

como endereço, número de documentos, etc.); (ii) a não 

gravação das audiências judiciais em que o colaborador prestar 

depoimento, ou que seja desfocada a câmera; (iii) a proteção 

policial do colaborador, caso sofra alguma ameaça; (iv) até 

mesmo a inclusão, se for o caso, em programas de proteção de 

testemunhas etc. Isso sem prejuízo de outras medidas que se 

mostrem necessárias ao longo da persecução, que podem ser 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200·212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico hHp:l/www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sob o número 9895884. 
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solicitadas pelo colaborador, pelo Ministério Público ou 
decretadas de ofício pelo Juízo. Com isso, busca-se, no caso 
concreto, o equilíbrio entre o interesse social de acesso aos autos 
com a preservação da intimidade e da imagem do colaborador. 

Em face do exposto, o Procurador-Geral da República 
requer o levantamento do sigilo dos autos." 

3. A promoção do Ministério Público merece acolhida. É que a 

Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, 

LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a publicidade dos 

julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua 

validade (art. 93, IX). Ora, não há, aqui, interesse social a justificar a 

reserva de publicidade. Pelo contrário: é importante, até mesmo em 

atenção aos valores republicanos, que a sociedade brasileira torne 

conhecimento dos fatos relatados, assim corno determinado na Pet 5.245. 

É certo que a Lei 12.850/2013, quando trata da colaboração premiada 

em investigações criminais, impõe regime de sigilo ao acordo e ao 

procedimento correspondentes (art. 7º), sigilo que, em princípio, perdura 

até a decisão de recebimento da denúncia, se for o caso (art. 7º, § 3º). Essa 

restrição, todavia, tem corno finalidades precípuas (a) proteger a pessoa 

do colaborador e de seus próximos (art. 5º, II) e (b) garantir o êxito das 

investigações (art. 7°, § 2º). No caso, o colaborador, que já respondeu a 

outra ação penal (5083258-29.2014.4.04.7000/PR), já teve sua identidade 

exposta publicamente e o desinteresse manifestado pelo órgão acusador 

revela não mais subsistir razões a impor o regime restritivo de 

publicidade. 

4. Urna vez levantado o sigilo, no que toca ao pleito de 

compartilhamento de provas com a Receita Federal do Brasil, o Supremo 

Tribunal Federal, não sem alguma ressalva (Inq 3014 AgR, Relator(a): 

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 20-09-2013 PUBLIC 23-09-

2013), já se manifestou no sentido de não haver óbice absoluto ao 

5 

Documento assinado digitalmente conforme MP nQ 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://WVY.W.stf.jus.brlportal/autenticacaol sob o numero 9895884. 
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compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de 

inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 

102293, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 

24/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 

PUBLIC 19-12-2011). 

Nesse mesmo sentido, Ué assente na jurisprudência desta Corte a 

admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do 

processo penal (RE 810906, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado 

em 25/05/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 

DIVULG 27/05/2015 PUBLIC 28/05/2015) . 

5. Ante o exposto, defiro os requerimentos do Ministério Público 

para: (a) determinar a revogação do regime de sigilo até agora assegurado 

ao procedimento; e (b) autorizar o compartilhamento pretendido, 

cabendo ao Procurador-Geral da República o envio da documentação 

solicitada. 

Publique-se. 

Intimem-se. 

Brasília, 26 de novembro de 2015. 

Ministro TEOR! ZAVASCKI 

Relator 
Documento assinado digitalmente 

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200~2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O 
documento pode ser acessado no endereço eletrônico htlp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/sobo número 9895884. 
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PET N° 5624 

CERTIDÃO 

Certifico que, em cumprimento à 

decisao proferida em 26 de novembro de 2015 

(fls. 1357/1362), alterei a autuaçao destes 

autos para afastar a tramitação oculta. 

Brasília, 27 de embro de 2015. 

ISA 
- Mat. 2909 
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CJ%jÍYemo QTJti6umd ~~d 

PEt 0b:l~ 
TERMO DE VISTA PARA INTIMAÇÃO 

Para fins de intimacão, faco vista destes 
autos à PROCURADORIA-·GERAL Á REPÚBLICA. ~ 
Brasília. 021- de~ _ de 201-""'-. 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 
• 

• 
• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 

DCJ/SUBGDP/PGR - DIVISÃO DE CONTROLE JUDICIALlPGR 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL 

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo: 

Número do Auto 

Etiqueta 

Data da Vista: 

Data da Entrada: 

Motivo da Entrada: 

Urgente: 

Informações da Conclusão 

Oficio: 

Tipo de Vínculo: 

Motivo: 

Forma de Execução: 

Data: 

Responsável: 

5624 

STF-PET-5624 

27/11/201500:00:00 

30/11/201515:56:18 

Ciência 

Não 

GABPGR-GT LAVA JATO 

RODRJGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Titular 

Oficio Titular 

Conclusão Automática 

30/11/2015 16:00:09 

Caroline Beluchi Malta 

Brasília, 30/11/2015 16:00:09 . 

~1{eluchi Malta 

Responsável pela conclusão do auto judicial 
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S T F 102.004 

TERMO DE RECEBIMENTO 

Certifico que, nesta data, recebi os autos do Excelentíssimo 
Senhor procurador-Geral da República. 

Brasíli:J.-IJ.1J-.201fitj ,k 
Magda Elre~iveira - Matrícula n' 1831 

Seção de Atendimento Presencial. 

STFfSPOC 
~JJ...!Q!Si, l'C ~ 
rereIi 0\ ;Mos lU: '<"I!t.!.I_ I r-'l\!1lS 
e ~ ~ !<fo! "''''. 0 la) 

"'gu~ 

~~alt! ._ 
S.lvidorlEstagi~.trí""la 
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TERMO DE JUNTADA 

Em, 01. 
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5 T F 102.002 
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SuprelT'o Tribuna! Federa! 
02/12/2015 18:17 0063023 

1111\\1 111\\1111\1111111111111 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N° 259196/2015/GTLJ-PGR 
Petição n. 5624 DF 
Relator : Ministro TEORI ZAVASCKI 

o Procurador-Geral da República está ciente da decisão de 

fls. 1357/1362, na qual foi determinada a revogação do regime de 

sigilo dos autos e o compartilhamento dos depoimentos do cola

borador RICARDO PESSOA com a Receita Federal. 

Informa, outrossim, que expediu oficio para a Receita Fede-

ral, em anexo, nos termos da r. decisão, visando enviar a documen-

tação solicitada . 

Brasília (DF), 10 de-dJ;f(rri)Jro de 2015. 

Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

Procurador-Geral da República 37
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OFÍCIO N2 

MINISTÉIUO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

149/GAB/PGR 

..'f':!':\ ""'.n:." ..... U" " """J'I"";' ./13 rQ 
~' .. _.·n .. "w"" ..... ".'.".""n.," . I b l 

PGII·OOJ08734120 15 

Brasília,l de dezembro de 2015 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao ofício RFB/Co

pei/Gab. n. GB20150044, encaminho-lhe em anexo cópia dos depoimentos pres

tados pelo colaborador RICARDO PESSOA, tendo em vista decisão de 

compartilhamento proferida pelo Ministro TEOR! ZAVASCKI, no bojo da Pet. 

11.562, cuja cópia também segue em anexo. 

Atenciosamente, 

Prezado Senhor 

Rodrigo ]anot Monteiro de Barros 
Procurador-Geral da República 

GERSON D'AGORD SCHAAN 
Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal 
SAS - Quadra 06 - Bloco "O" - 5° andar - sala 501 - Brasília/DF - CEP: 70.070-100 
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PET 5624 

CERTIDÃO 

Certifico que foi feita cópia de segurança da mídia de tI. 1289 e 
do HD externo do apenso O I. 

Brasília, 03 de dezembro de 2015. 

'" ROBERTA BORGES DE BARROS 
Matricula 2419 
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