
 

 

 

 
 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

DA 4ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Fernando Henrique está tratando de seu futuro, e não de seu presente [...] O problema 

seria se o presidente tivesse chamado empresários ao Palácio da Alvorada para pedir doações 
em troca de favores e benefícios concedidos pelo atual governo." 

 
Rodrigo Janot1 

 

 
Ref.: Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000 
 

FERNANDO AUGUSTO FERNANDES e FELIPE CONSONNI 
FRAGA, advogados inscritos na OAB, sob os números 108.329/RJ e 190.230/RJ, 
respectivamente, ambos com endereço profissional na Av. Paulista, nº. 1.636, cj. 
1407, Bela Vista, São Paulo/SP, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII da 
Constituição da República, e 647 e ss. do Código de Processo Penal, vêm impetrar: 

 
HABEAS CORPUS 

 
em favor de PAULO TARCISO OKAMOTTO, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº. 7.906.164-3, expedida 
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 767.248.248-34, residente na Rua 
Araújo Viana, nº 57, Jardim Silvina, em São Bernardo do Campo/SP, que se 
encontra sofrendo constrangimento ilegal pelo Exmo. Juiz Federal Sergio 
Fernando Moro, da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção 
Judiciária do Paraná, nos autos da Ação Penal nº 5046512-94.2016.4.04.7000, 
consubstanciado no recebimento de denúncia por fato que evidentemente não 
constitui crime, conforme as razões que seguem. 

                                                 
1 fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR53647-6009,00.htm, acesso em 22/09/16, às 
14h07min 

Habeas Corpus. Suposta lavagem de dinheiro em contrato de 
armazenagem de acervo presidencial. Acervo que constitui patrimônio 
cultural brasileiro e é de interesse público, por força da Lei nº 
8.394/91. Inexistência de vantagem indevida que constitua o crime 
antecedente de corrupção passiva. Pagamentos realizados pela OAS 
diretamente à GRANERO.  Valores lícitos. Ausente elemento 
objetivo do crime de lavagem de capitais. Denúncia por fato que 
evidentemente não constitui crime. Denúncia Recebida. Ordem para 
que se tranque o processo quanto à acusação dirigida ao Paciente. 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
Os acervos privados presidenciais “integram o patrimônio cultural brasileiro 

e são declarados de interesse público para os fins de aplicação do § 1° do art. 216 da 
Constituição Federal” (art. 3º, caput, da Lei nº 8.394/91), pois constituem “referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (art. 
216, caput, da Constituição da República). 

 
De fato, os bens do “acervo presidencial privado são na sua origem, de 

propriedade do Presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda” (art. 2º 
da Lei nº 8.394/91), contudo, a Lei impõe um “conjunto de medidas e providências a 
serem levadas a efeito por entidades públicas e privadas, coordenadas entre si, para a 
preservação, conservação e acesso aos acervos documentais privados dos presidentes da 
República” (art. 4º da Lei nº 8.394/91). É necessário aclarar que, apesar de a Lei nº 
8.394/91 falar em acervo documental, o Decreto nº 4.344/02, que a regulamentou, 
foi categórico ao estabelecer que não só documentos em sentido estrito compõem 
os acervos. In verbis: 

 
“Art. 3º. Os acervos documentais privados dos presidentes da República 
são os conjuntos de documentos, em qualquer suporte, de natureza 
arquivística, bibliográfica e museológica, produzidos sob as formas 
textual (manuscrita, datilografada ou impressa), eletromagnética, 
fotográfica, filmográfica, videográfica, cartográfica, sonora, 
iconográfica, de livros e periódicos, de obras de arte e de objetos 
tridimensionais.” 
 
(Decreto nº 4.344, de 26 de agosto de 2002) (grifamos) 

 
Logo, é amplo o “interesse público” (art. 3º da Lei nº 8.394/91) sobre os 

acervos presidenciais, pois esses constituem “patrimônio cultural brasileiro” (art. 216, 
§1º da CRFB). 

 
DOS FATOS 

 
  Ao longo de seus dois mandatos na Presidência da República, Lula 
recebeu, presentes, doações, prêmios e comendas que acabaram por ocupar dez 
contêineres.  Em janeiro de 2011 deixou a presidência e, naturalmente, procurou 
preservar o inestimável patrimônio cultural. Diante da grandeza do acervo, contou 
com o presidente do Instituto Lula, ora Paciente, que enviou os bens à empresa 
GRANERO, onde foram depositados em instalações apropriadas. Passado o 
primeiro momento, o Paciente solicitou à OAS que contribuísse com as elevadas 
despesas de preservação do colossal acervo. Daí, os pagamentos realizados pela 
OAS ao depositário, a GRANERO. 



 

 

 

 
 

 
 

 

DA ACUSAÇÃO 
 
O Paciente foi denunciado pelo MPF pela suposta prática do crime 

de lavagem de capitais (art. 1º c.c. art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98), que teria sido 
cometido em continuidade delitiva entre 01/01/2011 e 16/01/2016. A acusação 
aduziu que o Presidente Lula, Léo Pinheiro e o Paciente “dissimularam a origem, a 
movimentação e a disposição de R$ 1.313.747,24 provenientes dos crimes [...] praticados pelos 
executivos da CONSTRUTORA OAS, em detrimento da Administração Pública Federal 
[...], por meio de contrato ideologicamente falso de armazenagem [...] o qual se destinava na 
verdade a armazenar bens pessoais de LULA, firmado com a empresa GRANERO 
TRANSPORTES LTDA” (sic in fl. 05 – doc. 02). 

 
Apesar do que dispõem o art. 216 da CRFB, a Lei nº 8.394/91 e o 

Decreto nº 4.344/02, o MPF não hesitou em afirmar que“[...] PAULO 
OKAMOTTO, agindo no interesse do ex-Presidente da República, recorreu àquela 
empresa [OAS] para pagar a armazenagem dos referidos bens” (fl. 133 – doc. 02) 
(grifamos). Isto é, preferiu ignorar que a preservação do acervo é de interesse 
público e atende aos interesses da Administração Pública Federal, ao contrário do 
que se afirmou. 

 
A acusação insistiu que “LULA, com a participação de PAULO 

OKAMOTTO e de LÉO PINHEIRO, entre 01/01/2106 e 16/01/2016, recebeu 
indiretamente do Grupo OAS aquele valor, por meio do pagamento, por esse grupo, mediante a 
assinatura de um contrato fraudulento, da armazenagem de bens no interesse do ex-Presidente da 
República” (sic in fl. 08 – doc. 02). Para fundamentar a autoria, alegou que “isso 
aconteceu por meio da atuação de PAULO OKAMOTTO, então presidente do INSTITUTO 
LULA [...]” (fl. 132 – doc. 02). 

 
Por fim, a denúncia é até mesmo contraditória, pois ora afirma que o 

Paciente concorreu para “dissimul[ar] a natureza, origem, localização, disposição e 
movimentação de R$1.313.747,24, bem como ocult[ar] o real beneficiário dessa quantia” (fl. 
137 – doc. 02); ora que “recebeu indiretamente do Grupo OAS aquele valor” (fl. 08 – doc. 
02) e que “a OAS também repassava vantagens indevidas a LULA” (fl. 132 – doc. 02). 

 
 

DO ATO COATOR 
 

  Não obstante a manifesta atipicidade do fato imputado, a d. 
Autoridade Coatora decidiu receber a denúncia, o que fez nos termos a seguir, sem 
causar surpresa ao Paciente: 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

“Paralelamente, alega o MPF, em outra parte da denúncia, que teriam 
sido colhidas provas de que parte dos bens da mudança do ex-
Presidente do Palácio do Planalto foi armazenada em depósito da 
empresa Granero Transportes Ltda. e de que os custos deste 
armazenamento, de R$ 1.313.747,24, foram arcados pela OAS. 
Consta que, em 22/10/2010, a empresa Granero emitiu orçamento a 
pedido do acusado Paulo Tarciso Okamoto para armazenagem dos bens 
pertencentes a Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi aceito em 
27/12/2010. Apesar disso,  o contrato de armazenagem, com valor 
mensal de R$ 21.536,84, foi celebrado, em 01/01/2011, entre a 
Construtora OAS e a Granero. 
O real propósito do contrato foi ocultado, pois nele constou que o 
objeto seria a “armazenagem de materiais de escritório e mobiliário 
corporativa de propriedade da Construtora OAS Ltda.". Até a rescisão 
do contrato, em 15/04/2016, o custo do serviço teria sido de R$ 
1.313.747,24 e teria sido  arcado pela OAS. Após a rescisão, a Granero 
teria feito a entrega do bens para pessoas indicadas por Paulo Tarcido 
[sic] Okamoto, estando no momento na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. 
Relativamente a este ponto, o MPF apresenta prova documental de suas 
alegações. 
A respeito deles, destaque-se apenas mensagem eletrônica enviada por 
empregada do Instituto Lula, em 11/12/2015, ao acusado Paulo Tarciso 
Okamoto, informando-lhe de que o "material armazenado na Granero" 
estaria à sua disposição (evento 3, comp280). 
Em petição apresentada nestes autos (evento 13) e em habeas corpus 
impetrado perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(HC 5040946-18.2016.4.04.0000), a Defesa de Paulo Tarciso Okamato 
[sic] aparentemente adiantou que a OAS custeou, de fato, as despesas de 
armazenagem dos bens do ex-Presidente. Pleiteou, todavia, a rejeição da 
denúncia e o trancamento da ação penal alegando ser praxe que ex-
Presidentes tenham seu acervo preservado "com o apoio de fontes 
privadas". Na petição do habeas corpus, afirma expressamente que foi 
Paulo Tarciso Okamoto quem "solicitou à OAS que contribuísse com as 
elevadas despesas de preservação do colossal acervo". O habeas corpus 
foi liminarmente rejeitado. 
Considerando essas peças houve um aparente reconhecimento 
das premissas fáticas estabelecidas pelo MPF em relação a esse 
ponto. 
Quanto à afirmação da Defesa de que o fato seria atípico, pois seria 
usual que empresa privadas contribuíssem para a manutenção do acervo 
privado de ex-Presidentes, trata-se primeiro de uma afirmação de 
fato carente de comprovação. 
De todo modo, ainda que se assim seja, relaciona a denúncia o custeio 
da armazenagem às propinas acertadas no esquema criminoso da 
Petrobrás, o que revestiria o pagamento pela OAS dessas despesas de 
caráter criminoso. Não se trataria, portanto, de mera doação por 
desprendimento [sic], mas de benefício recebido "quid pro quo". 



 

 

 

 
 

 
 

 

O fato do pagamento ter se iniciado após o mandato presidencial não 
afasta, por si só, o ilícito, uma vez que, segundo a denúncia, seria 
resultado de acertos de propina verificados durante o mandato 
presidencial. 
Oportuno lembrar que esses fatos foram, em princípio, tornados 
públicos somente após a investigação alcançá-los, tornando questionável 
a afirmação de que se trataria de um contrato normal. Além disso, o 
contrato foi, em princípio, redigido de forma a ocultar o seu real objeto 
e nem foi apresentado algum contrato formal entre o Instituto Lula e a 
OAS que justificasse, ainda que a título gratuito, o fato da empreiteira 
guardar os bens recebidos pelo ex-Presidente durante seu mandato 
presidencial. 
A conclusão quanto ao caráter lícito ou não desse custeio depende, 
portanto, da instrução probatória, mas no presente momento, pelas 
circunstâncias de sua realização, há justa causa para o recebimento da 
denúncia mesmo quanto a este ponto, já que relacionado ao esquema 
criminoso da Petrobrás. 
De forma semelhante, tanto em relação ao custeio do armazenamento 
como em relação à concessão ao ex-Presidente do apartamento no 
Guarujá e das reformas e benfeitorias correspondentes [sic], a 
demonstração de que estão relacionados ao esquema criminoso que 
vitimou a Petrobras, ou seja, às propinas acertadas pelo Grupo OAS no 
contratos com aquela empresa, é uma questão probatória, a ser resolvida 
após o contraditório e à instrução. 
[...] 
Já Paulo Tarciso Okamotto seria a pessoa especificamente responsável 
pelo recebimento da vantagem indevida consubstanciada no custeio pela 
Petrobrás do armazenamento dos bens recebidos pelo ex-Presidente 
durante o mandato presidencial. 
Portanto e com a ressalva de que se trata de análise feita em cognição 
sumária, presente justa causa para o recebimento da denúncia. 
[...] 
3. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo a 
denúncia contra os acusados acima nominados,  Agenor Franklin 
Magalhães Medeiros, Fábio Hori Yonamine, José Adelmário Pinheiro 
Filho, Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, Paulo 
Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarciso Okamotto  e Roberto Moreira 
Ferreira. 
Citem-se e intimem-se os acusados, com urgência, para apresentação de 
resposta no prazo de 10 dias.” 
 
(Decisão nos autos de origem – doc. 03) 

 
 

  A d. Autoridade Coatora, em poucas páginas, deixou muito claro que 
tipo de “oportunidade” (v. doc. 03) de defesa os acusados terão...  
 



 

 

 

 
 

 
 

 

  Basta notar que concluiu, indevidamente, que no Habeas Corpus nº 
5040946-18.2016.4.04.0000 e na petição (Evento 13), nos autos de origem, teriam 
sido reconhecidas “as premissas fáticas estabelecidas pelo MPF” (doc. 03), no que diz 
respeito à imputação dirigida ao Paciente. Isto é, o fato de que a OAS custeou a 
preservação do acervo. Mas apesar de não ter poupado esforços para trazer à 
decisão elementos de convicção de outros feitos sentenciados, quando abordou os 
argumentos da Defesa, se esquivou com o fundamento de que o escopo de 
cognição do referido ato não permitiria “exame aprofundado das provas” (doc. 03). 
Vejamos... 
 
  A d. Autoridade Coatora preferiu desconsiderar que as premissas 
fáticas alegadas pelo MPF não se resumiram aos pagamentos pela OAS: 
envolvem, também, um mirabolante esquema de propinocracia. Os fundamentos dos 
quais lançou mão, para tanto, são muito frágeis. 
 
  Quando decidiu que “quanto à afirmação da Defesa [do Paciente] de que o 
fato seria atípico, pois seria usual que empresa privadas contribuíssem para a manutenção do 
acervo privado de ex-Presidentes, trata-se primeiro de uma afirmação de fato carente de 
comprovação”, a d. Autoridade Coatora, lamentavelmente, só fez distorcer as 
alegações empreendidas. Na verdade, o que se alegou e alega, é a atipicidade do 
fato com fundamento na falta elemento objetivo do tipo, não porque seria 
“usual” (sic) a sua prática.  
 
  Com isso, apesar de a d. Autoridade Coatora ter esclarecido que 
bastaria “nessa fase, analisar se a denúncia tem justa causa, ou seja, se ampara-se em substrato 
probatório razoável” (doc. 03), sequer examinou a questão de atipicidade levantada 
pela Defesa. 
 
  Além disso, decidiu que “o fato do pagamento ter se iniciado após o mandato 
presidencial não afasta, por si só, o ilícito, uma vez que, segundo a denúncia, seria resultado de 
acertos de propina verificados durante o mandato presidencial” (doc. 03). Novamente, deixou 
de apreciar que a Defesa sequer teve a necessidade de formular alegações quanto 
aos fatos: a atipicidade que se demonstrou decorre, fundamentalmente, de falta de 
elementar objetiva. 
 
  Após deformar as alegações da defesa e, ainda, sugerir que teriam 
levado ao reconhecimento das premissas construídas pelo MPF, a d. Autoridade 
Coatora concluiu que “relaciona a denúncia o custeio da armazenagem às propinas acertadas 
no esquema criminoso da Petrobrás, o que revestiria o pagamento pela OAS dessas despesas de 
caráter criminoso” (doc. 03).  
 



 

 

 

 
 

 
 

 

  Logo em seguida, voltou a se esquivar, insistindo que seria “questão 
probatória, a ser resolvida após o contraditório e à [sic] instrução” (doc. 03). Ou seja, passou 
por cima da questão estritamente técnica de que o crime de corrupção passiva 
requer vantagem indevida – o que não houve, como se demonstrará no capítulo 
“Da Questão Central”. 
 
  Outrossim, a d. Autoridade Coatora pretendeu fazer crer que seria 
“fato carente de comprovação” a alegação de que “empresas privadas contribuíssem para a 
manutenção do acervo privado de ex-Presidentes” (doc. 03). Mas tal comprovação é 
dispensada, pois se trata de fato notório (cf. art. 3º, do CPP, c.c. art. 374, I, do 
CPC). Veja-se, contudo, o que segue: 
 

“FHC passa o chapéu 
 
Presidente reúne empresários e levanta R$ 7 milhões para ONG 
que bancará palestras e viagens ao Exterior em sua aposentadoria  
 
GERSON CAMAROTTI  
 
Foi uma noite de gala. Na segunda-feira, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso reuniu 12 dos maiores empresários do país para um 
jantar no Palácio da Alvorada, regado a vinho francês Château Pavie, de 
Saint Émilion (US$ 150 a garrafa, nos restaurantes de Brasília). Durante 
as quase três horas em que saborearam o cardápio preparado pela chef 
Roberta Sudbrack - ravióli de aspargos, seguido de foie gras, perdiz 
acompanhada de penne e alcachofra e rabanada de frutas vermelhas -, 
FHC aproveitou para passar o chapéu. Após uma rápida discussão sobre 
valores, os 12 comensais do presidente se comprometeram a fazer uma 
doação conjunta de R$ 7 milhões à ONG que Fernando Henrique 
Cardoso passará a presidir assim que deixar o Planalto em janeiro e 
levará seu nome: Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC). O 
dinheiro fará parte de um fundo que financiará palestras, cursos, viagens 
ao Exterior do futuro ex-presidente e servirá também para trazer ao 
Brasil convidados estrangeiros ilustres. O instituto seguirá o modelo da 
ONG criada pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Os empresários 
foram selecionados pelo velho e leal amigo, Jovelino Mineiro, sócio dos 
filhos do presidente na fazenda de Buritis, em Minas Gerais, e boa parte 
deles termina a era FHC melhor do que começou. Entre outros, 
estavam lá Jorge Gerdau (Grupo Gerdau), David Feffer (Suzano), 
Emílio Odebrecht (Odebrecht), Luiz Nascimento (Camargo Corrêa), 
Pedro Piva (Klabin), Lázaro Brandão e Márcio Cypriano (Bradesco), 
Benjamin Steinbruch (CSN), Kati de Almeida Braga (Icatu), Ricardo do 
Espírito Santo (grupo Espírito Santo). Em troca da doação, cada um dos 
convidados terá o título de co-fundador do IFHC. Antes do jantar, as 
doações foram tratadas de forma tão sigilosa que vários dos empresários 
presentes só ficaram conhecendo todos os integrantes do seleto grupo 



 

 

 

 
 

 
 

 

de co-fundadores do IFHC naquela noite. Juntos, eles já haviam 
colaborado antes com R$ 1,2 milhão para a aquisição do imóvel onde 
será instalada a sede da ONG, um andar inteiro do Edifício Esplanada, 
no Centro de São Paulo. Com área de 1.600 metros quadrados, o local 
abriga há cinco décadas a sede do Automóvel Clube de São Paulo. O 
jantar, iniciado às 20 horas, foi dividido em dois momentos. Um mais 
descontraído, em que Fernando Henrique relatou aos convidados 
detalhes da transição com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Na segunda parte, o assunto foi mais privado. Fernando Henrique fez 
questão de explicar como funcionará seu instituto. Segundo o 
presidente, o IFHC terá um conselho deliberativo e o fundo servirá para 
a administração das finanças. Além das atividades como palestras e 
eventos, o presidente explicou que o instituto vai abrigar todo o arquivo 
e a memória dos oito anos de sua passagem pela Presidência. A iniciativa 
de propor a doação partiu do fazendeiro Jovelino Mineiro.  
Ele sugeriu a criação de um fundo de R$ 5 milhões. Só para a reforma 
do local, explicou Jovelino, será necessário pelo menos R$ 1,5 milhão. A 
concordância com o valor foi quase unânime. A exceção foi Kati de 
Almeida Braga, conhecida como a mais tucana dos banqueiros quando 
era dona do Icatu. Ela queria aumentar o valor da ajuda a FHC. Amiga 
do marqueteiro Nizan Guanaes, Kati participou da coleta de fundos 
para a campanha da reeleição de FHC em 1998 - ela própria contribuiu 
com R$ 518 mil. "Esse valor é baixo. O fundo poderia ser de R$ 10 
milhões", propôs Kati, para espanto de alguns dos presentes. Depois de 
uma discreta reação, os convidados bateram o martelo na criação de 
fundo de R$ 7 milhões, o que levará cada empresário a desembolsar R$ 
500 mil. Para aliviar as despesas, Jovelino ainda sugeriu que cada um dos 
12 presentes convidasse mais dois parceiros para a divisão dos custos, o 
que pode elevar para 36 empresários o número total de empreendedores 
no IFHC. Diante de uma platéia tão requintada, FHC tratou de exercitar 
seus melhores dotes de encantador de serpentes. "O presidente estava 
numa noite inspirada. Extremamente sedutor", observou um dos 
presentes. Outro empresário percebeu a euforia com que Fernando 
Henrique se referia ao presidente eleito, Lula da Silva. "Só citou Serra 
uma única vez. Mas falou tanto em Lula que deu a impressão de que 
votou no petista", comentou o convidado. O presidente exagerou nos 
elogios a Lula da Silva. Revelou que deixaria a Granja do Torto à 
disposição do presidente eleito. "Ele merece", justificou. "A transição no 
Brasil é um exemplo para o mundo." Em seguida, contou um episódio 
ocorrido há quatro anos, quando recebeu Lula no Alvorada, depois de 
derrotá-lo na eleição de 1998. O presidente disse que na ocasião levou 
Lula para uma visita aos aposentos presidenciais, inclusive ao banheiro, 
e comentou com o petista: "Um dia você ainda vai morar aqui". Na 
conversa, Fernando Henrique ainda relatou que vai tentar influir na 
nomeação de alguns embaixadores, em especial na do ministro do 
Desenvolvimento, Sérgio Amaral, para a ONU. Antes de terminar o 
jantar, o presidente disse que passaria três meses no Exterior e só 
voltaria para o Brasil em abril. Também revelou que pretende ter uma 



 

 

 

 
 

 
 

 

base em Paris. "Nada mal!", exclamou. Ao acabar a sobremesa, um dos 
convidados perguntou se ele seria candidato em 2006. FHC não 
respondeu. Mas deu boas risadas. Para todos os presentes, ficou a 
certeza de que o tucano deseja voltar a morar no Alvorada, projeto que 
FHC desmente em conversas mais formais. Embora a convocação de 
empresários para doar dinheiro a uma ONG pessoal possa 
levantar dúvidas do ponto de vista ético, a iniciativa do presidente 
não caracteriza uma infração legal. "Fernando Henrique está 
tratando de seu futuro, e não de seu presente", diz o 
PROCURADOR DA REPÚBLICA RODRIGO JANOT. "O 
problema seria se o presidente tivesse chamado empresários ao 
Palácio da Alvorada para pedir doações em troca de favores e 
benefícios concedidos pelo atual governo." O IFHC não será o 
primeiro no país a se dedicar à memória de um ex-presidente. O senador 
José Sarney (PMDB-AP) criou a Fundação Memória Republicana para 
abrigar os arquivos dos cinco anos de seu governo. Conhecida hoje 
como Memorial José Sarney, a entidade está sediada no Convento das 
Mercês, um edifício do século XVII, em São Luís, no Maranhão. Pelo 
estatuto, é uma fundação cultural, sem fins lucrativos. Mas também já 
foi alvo de muita polêmica. Em 1992, Sarney aprovou no Congresso 
uma emenda ao Orçamento que destinou o equivalente a US$ 153 mil 
para seu memorial. Do total, o ex-presidente conseguiu liberar cerca de 
US$ 55 mil.” 
 
(fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR53647-
6009,00.htm, acesso em 11/03/16, às 14h45min) (destacamos) 
 

*** 
 
“Sauditas são os maiores doadores de Bill Clinton Sauditas são os 
maiores doadores de Bill Clinton  
19 de Dezembro de 2008  
 
Com doações de até US$ 25 milhões, a Arábia Saudita é o país que mais 
contribuiu com a Fundação Clinton, criada para combater a Aids, a 
malária e o aquecimento global.  
Noruega, Dubai e Catar, além de milionários americanos, também estão 
entre os maiores doadores da fundação, que, desde 1997, já arrecadou 
mais de US$ 500 milhões.  
Bill Clinton concordou em revelar os nomes de mais de 200 mil 
doadores para evitar possíveis conflitos de interesses e possibilitar a 
nomeação de sua mulher, Hillary, para o Departamento de Estado de 
Obama. Bill Gates e o investidor George Soros estão entre os doadores 
individuais.  
A Unitaid, organização formada por Brasil, França, Chile, Noruega e 
Reino Unido que compra drogas anti-Aids, fez uma das maiores 
doações únicas: US$ 25 milhões.  
Com doações de até US$ 25 milhões, a Arábia Saudita é o país que mais 



 

 

 

 
 

 
 

 

contribuiu com a Fundação Clinton, criada para combater a Aids, a 
malária e o aquecimento global.  
Noruega, Dubai e Catar, além de milionários americanos, também estão 
entre os maiores doadores da fundação, que, desde 1997, já arrecadou 
mais de US$ 500 milhões.  
Bill Clinton concordou em revelar os nomes de mais de 200 mil 
doadores para evitar possíveis conflitos de interesses e possibilitar a 
nomeação de sua mulher, Hillary, para o Departamento de Estado de 
Obama. Bill Gates e o investidor George Soros estão entre os doadores 
individuais.  
A Unitaid, organização formada por Brasil, França, Chile, Noruega e 
Reino Unido que compra drogas anti-Aids, fez uma das maiores 
doações únicas: US$ 25 milhões.” 

 
(fonte: http://www.destakjornal.com.br/noticias/mundo/sauditas-sao-
os-maiores-doadores-de-bill-clinton-sauditas-sao-os-maiores-30856/, 
acesso em 11/03/16, às 14h45min) 
 

*** 
 
“OBAMA QUER ARRECADAR US$ 1 BILHÃO PARA 
BIBLIOTECA APÓS DEIXAR O GOVERNO  
MICHAEL D. SHEAR GARDINER HARRIS DO "NEW YORK 
TIMES", EM WASHINGTON  
17/08/2015 11h29  
O jantar na sala privativa de refeições no piso superior da Casa Branca 
estourou tanto o horário que Reid Hoffman, o bilionário criador do 
LinkedIn, por fim sugeriu, lá pela meia-noite, que talvez o presidente 
Barack Obama precisasse se recolher.  
‘Pode nos mandar embora quando quiser’, Hoffman recorda ter dito ao 
presidente. Mas Obama mal havia começado. "Vou mandá-los embora 
quando for hora", ele respondeu.  
 
Doug Mills - 15.jun.2015/The New York Times 

 
Barack Obama percorre a Casa Branca; presidente planeja arrecadar US$ 
1 bilhão para sua fundação  
 



 

 

 

 
 

 
 

 

E a conversa entre Obama, sua mulher Michelle e os 13 convidados do 
casal —entre os quais a romancista Toni Morrison, o administrador de 
fundos de hedge Marc Lasry e o executivo de capital para 
empreendimentos do Vale do Silício John Doerr— se estendeu até bem 
depois das 2h.  
(...) 
O longo jantar, em fevereiro, foi parte de um esforço metódico que está 
em curso dentro e fora da Casa Branca, com o presidente, primeira-
dama e um quadro de importantes assessores mapeando uma 
infraestrutura pós-presidencial e uma rede de instituições que pode 
requerer capital de até US$ 1 bilhão (R$ 3,48 bilhões).  
Os assessores do presidente não pediram doações aos convidados 
depois do jantar, mas alguns dos participantes podem se tornar 
doadores, no futuro.  
O capital de US$ 1 bilhão —o dobro do montante arrecadado por 
George W. Bush para sua biblioteca e diversos programas— deve ser 
usado para o que um assessor definiu como uma biblioteca presidencial 
"primariamente digital", repleta de tecnologias modernas, e para 
estabelecer uma fundação com alcance mundial.  
Partidários instaram Obama a evitar o erro cometido por Bill Clinton, 
cuja equipe arrecadou só o dinheiro necessário para bancar a construção 
de sua biblioteca presidencial em Little Rock, no Arkansas, forçando 
Clinton a dedicar anos em busca de novas doações.  
A equipe de Obama estabeleceu o objetivo de arrecadar pelo menos 
US$ 800 milhões —dinheiro suficiente, segundo eles, para evitar a 
necessidade de esforços permanentes de arrecadação posteriores. Um 
importante assessor disse que US$ 800 milhões representava um 
mínimo, não um limite.  
Até agora, Obama arrecadou pouco mais de US$ 5,4 milhões de 12 
doadores, cujas contribuições variaram entre US$ 100 mil e US$ 1 
milhão.  
Michael Sachs, um empresário de Chicago, doou US$ 666.666; Fred 
Eychaner, fundador de um império televisivo em Chicago, doou US$ 1 
milhão.  
Mark Gallogly, executivo do setor de capital privado, e James Simons, 
empreendedor no ramo da tecnologia, doaram cada qual US$ 340 mil à 
fundação estabelecida para comandar o desenvolvimento da biblioteca.  
A verdadeira busca de doações, disseram os dirigentes da fundação, 
acontecerá depois que Obama deixar a Casa Branca.  
Shailagh Murray, uma importante assessora, comanda um esforço na 
Casa Branca para manter a atenção no futuro de Obama e garantir que 
seus 17 meses finais na presidência, desconsideradas as possíveis crises, 
sirvam como plataforma de decolagem para a vida pós-presidencial.  
A recente visita de Obama a uma penitenciária federal indica, dizem 
assessores, uma provável ênfase na reforma do sistema de justiça 
criminal, depois que ele deixar o posto. Seu discurso no serviço fúnebre 
de uma das nove vítimas negras em uma igreja em Charleston, Carolina 
do Sul, serviu como precursor, eles dizem, de um foco nas relações 



 

 

 

 
 

 
 

 

raciais. A diplomacia com o Irã e Cuba poderia servir como fundação 
para seu trabalho na política externa.  
"O foco dele é concluir o trabalho de maneira completa e cuidadosa", 
disse Valerie Jarrett, uma das confidentes mais próximas de Obama na 
Casa Branca.  
Mas outros assessores presidenciais dizem que o pensamento de Obama 
sobre algumas de suas causas mais marcantes –entre as quais a saúde, a 
desigualdade econômica e o combate à mudança no clima– também 
pode torná-las parte de sua vida depois de janeiro de 2017.  
O coração do planejamento para a pós-presidência é o esforço pessoal 
de Obama para formar elos com grupos ecléticos de pessoas, algumas 
das quais extraordinariamente ricas.  
 
JANTARES  
Diversos assessores próximos ao presidente dizem que suas longas 
conversas durante os jantares estendidos —convidados dizem que a 
bebida predileta dele nessas ocasiões é um martíni extrasseco preparado 
com gim Grey Goose— os faz recordar as conversas privadas de 
Obama com doadores e líderes empresariais quando ele estava tentando 
organizar uma campanha vitoriosa.  
Um importante assessor disse que Obama respeitava a decisão de Bush 
de limitar suas aparições públicas depois de deixar o posto, mas que 
também admirava o uso agressivo de seu prestígio por Clinton na 
promoção da agenda que o interessa.  
"Minha sensação é que ele será uma combinação dos dois", disse David 
Plouffe, um dos ex-assessores mais próximos de Obama e membro do 
conselho de sua biblioteca presidencial.  
Em resposta a uma pergunta de Doerr no jantar de fevereiro, o 
presidente disse aos convidados que queria se concentrar no 
engajamento cívico e nas oportunidades para os jovens, e pediu ideias 
aos convidados sobre como fazer o governo funcionar melhor, 
recordou Hoffman em entrevista.  
O presidente perguntou se as redes sociais poderiam melhorar a maneira 
pela qual a sociedade enfrenta problemas.  
Nas conversas com Obama e seus assessores, as pessoas do Vale do 
Silício e de Hollywood defendem o uso de tecnologia avançada na 
biblioteca, que ajudaria a difundir a história da presidência de Obama 
em todo o mundo.  
Idealmente, disse um assessor, um queniano, usando óculos de realidade 
virtual, deveria poder ser transportado ao discurso de Obama sobre a 
questão racial, na campanha de 2008 em Filadélfia.  
Algumas das conversas nos jantares tomaram por foco o papel que 
Obama poderia desempenhar internacionalmente depois da abertura 
diplomática com Cuba, o acordo nuclear com o Irã, os confrontos com 
a Rússia e a retirada das tropas norte-americanas do Iraque e 
Afeganistão.  
Em entrevista ao site Tumblr, no ano passado, Obama foi perguntado o 
que imaginava que estaria fazendo dentro de dez anos. O presidente 



 

 

 

 
 

 
 

 

pensou por mais de 30 segundos antes de responder, de uma forma que 
sugeria que ele ainda não definiu uma boa resposta.  
"Não pensei no que virá em dez anos", ele disse, oferecendo sua 
promessa habitual de continuar envolvido nas decisões políticas até seu 
último dia no Gabinete Oval. "Mas sei o que vou fazer assim que o 
próximo presidente tomar posse. Estarei na praia em algum lugar 
bebendo água de coco." 
 
(fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/08/1669662-
obama-quer-arrecadar-us-1-bilhao-para-biblioteca-apos-deixar-o-
governo.shtml, acesso em 11/03/16, às 14h59min) 

 
 

DA QUESTÃO CENTRAL 
 

Direto ao ponto: não se está a debater a tresloucada proposição da 
acusação, que sugeriu ter existido um megaesquema de corrupção em que o 
Presidente Lula seria o comandante máximo de uma propinocracia (sic). Só há uma 
questão a ser apreciada no julgamento do presente writ: a inexistência vantagem 
indevida no pagamento das despesas de preservação de acervo presidencial, por 
empresa privada, que afasta o crime de lavagem. 

 
De início, é necessário ter claro que não procede a alegação de que os 

bens teriam sido “armazenados em benefício de LULA [...]” (fl. 136 – doc. 02). Isso 
porque, apesar de serem bens do Presidente Lula, “integram o patrimônio cultural 
brasileiro e são declarados de interesse público” (art. 3º, caput, da Lei nº 8.394/91), pois 
constituem “referência à identidade [...] da sociedade brasileira” (art. 216, caput, da CRFB). 

 
Portanto, a ausência de vantagem em favor de Lula “por meio de 

pagamento de contrato de armazenagem de bens junto à GRANERO” (fl. 132 – doc. 02) 
faz cair por terra a versão acusatória de que “recebeu indiretamente do Grupo OAS” (fl. 
08 – doc. 02). Noutras palavras: o benefício que houve foi em favor da 
Administração Pública Federal, pois é seu o interesse na preservação do acervo. 

 
O crime antecedente ao de lavagem, imputado ao Paciente, seria o de 

corrupção passiva do art. 317 do CP, que ostenta a vantagem indevida como 
inarredável elemento objetivo do tipo.  

 
Para o MPF, a vantagem indevida teria sido tão somente a 

preservação do acervo e isso, como se viu, não é vantagem indevida e 
tampouco se deu em favor de Lula, já que os bens “integram o patrimônio cultural 
brasileiro e são declarados de interesse público” (art. 3º, caput, da Lei nº 8.394/91).  

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Disso, decorre que a imputação do crime de lavagem de capitais ao 
Paciente não subsiste, pois lhe falta o elemento objetivo da infração penal 
antecedente. Com efeito, os fatos narrados na denúncia, em desfavor do Paciente, 
são claramente atípicos e o recebimento da infundada acusação deu ensejo à 
presente impetração. 

 
 

PEDIDO 
 
Posto isso, requerem V.Exa. conceda a ordem para que seja trancado 

o processo quanto à acusação dirigida ao Paciente, pela suposta prática do crime 
do art. 1º c/c art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98, pois carece de um elemento 
essencial ao tipo antecedente de corrupção passiva, a vantagem indevida, já 
que os bens do acervo “integram o patrimônio cultural brasileiro e são 
declarados de interesse público”  (art. 3º, caput, da Lei nº 8.394/91), com 
400.000 cartas enviadas pelo povo brasileiro, inclusive.  

 
O presente writ segue instruído com a denúncia, a decisão que a 

recebeu e a petição apresentada pela Defesa, à qual se refere a d. Autoridade 
Coatora. Uma vez que os autos da ação penal são eletrônicos, os documentos que 
da instrução são plenamente acessíveis por meio do serviço eproc da Seção 
Judiciária do Paraná.  

 
Pedem deferimento. 

 
De São Paulo/SP para Porto Alegre/RS, em 22 de setembro de 2016. 

 
FERNANDO AUGUSTO FERNANDES 

OAB/RJ 108.329 
 

 
FELIPE CONSONNI FRAGA 

OAB/RJ 190.230 

 


