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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A Procuradora-Geral da República, no exercício de suas funções constitucio-

nais e legais, vem apresentar 

ALEGAÇÕES FINA IS 

nesta ação penal, em atenção à decisão monocrática de fls. 2970/2975 e na forma do art. 11 da 

Lei 8.038/1990, nos termos que se seguem. 

I - Relatório 

I.a Resumo da denúncia 

Há pouco mais de um ano, em 21.06.2016, o Supremo Tribunal Federal, por in-

termédio da 2a Turma, recebeu parcialmente a denúncia feita em 22.10.2015 pela Procurado-

ria-Geral da República contra NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER com base em provas coligidas no inquérito n. 3.997/DF e determinou a instauração 
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de ação penal pela prática dos crimes de corrupção passiva majorada e de lavagem de dinheiro 

majorada, em concurso de pessoas, tipificados, respectivamente, no art. 3174 10  do Código 

Penal e no art. 1°44° da Lei 9.613/1998, combinados com o art. 29 do Código Penal (fls. 

867/970). 

A denúncia narra que, entre os anos de 2006 e 2014, em São Paulo/SP e no Rio de 

Janeiro/RJ, o Deputado Federal NELSON MEURER,-- na condição de integrante da cúpula do 

Partido Progressista e em unidade de ação e de desígnios com pelo menos José Janene, Alber-

to Youssef e Paulo Roberto Costa -- forneceu o apoio e a sustentação política necessários 

para manter este último como Diretor de Abastecimento da Petrobras. Também concorreu 

para que ele, na condição de agente público ocupante de função de Direção, solicitasse e acei-

tasse promessa de vantagem indevida e recebesse, pelo menos 161 (cento e sessenta e uma) 

vezes, para si e para o partido político, ,em razão do exercício desta função pública na Petro-

brás, vantagens indevidas no valor total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete 

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centa-

vos), que foram efetivamente obtidas como contrapartida pela viabilização do funcionamento 

de um cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no âmbito da 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras e em obter benefícios indevidos do respectivo Dire-

tor. 

A denúncia acrescenta que parcela considerável desta vantagem indevida foi paga 

pelas empreiteiras mediante contratos de prestação de serviço fictícios celebrados com as em-

presas de fachada de Alberto Youssef, responsável por administrar um verdadeiro "caixa de 

propinas" do PP, o que ocorreu em pelo menos 180 (cento e oitenta) pagamentos, no valor to-

tal de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e oitenta centavos), de forma sucessiva e no âmbito de organização crimi-

nosa, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de va-

lores provenientes da corrupção passiva acima delineada. 

A denúncia também aponta que, entre os anos de 2006 e 2014, em Brasília/DF e 

Curitiba/PR, o Deputado Federal NELSON MEURER, na condição de integrante da cúpula do PP, 

em unidade de desígnios com pelo menos José Janene, Paulo Roberto Costa e Alberto Yous-

sef, solicitou, aceitou promessa de vantagem indevida e recebeu o valor total de pelo menos 

R$ 29.700.000,00 (vinte e nove milhões e setecentos mil reais), correspondente a 99 (noventa 
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e nove) repasses de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais. Este montante é oriundo do 

"caixa de vantagens indevidas" administrado pelo doleiro Alberto Youssef em função do es-

quema de corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Pe-

trobras, na época ocupada por Paulo Roberto Costa, por indicação do PP (com finalidade pre-

determinada de locupletação). Paulo Roberto Costa foi indevidamente mantido no cargo em 

decorrência do apoio e da sustentação política prestados pelo parlamentar NELSON MEURER, 

por intermédio do PR Quanto a estes valores ilicitamente recebidos, a denúncia narra diversas 

estratégias adotadas por NE1SON MEURER, de forma reiterada e no âmbito de organização cri-

minosa, com vistas a ocultar e dissimular a sua natureza, origem, localização, disposição, mo-

vimentação e propriedade. 

De acordo com a denúncia, em 2010, em Curitiba/PR e em Brasília/DF, o Deputa-

do Federal NELSON MEURF,R, na condição de integrante da cúpula do PP, em unidade de desíg-

nios com pelo menos José Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, solicitou, aceitou 

promessa neste sentido e recebeu -- além das vantagens indevidas repassadas mensalmente --, 

repasses extraordinários para a sua campanha de reeleição à Câmara dos Deputados, que con-

sistiam em propina oriunda do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras, na época ocupada por Paulo Roberto Costa, por in-

dicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio e da sus-

tentação política prestados pelo parlamentar NELSON MEURER, por intermédio da agremiação 

partidária em questão. Os repasses extraordinários consistiram, nos termos da denúncia, em: 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), repassados em 2010 durante a cam-

panha eleitoral à Câmara dos Deputados, tendo parte do valor sido recebida por 

NEISON MEURER, juntamente com seu filho NrisoN MEURER JÚNIOR, através de 7 

(sete) entregas pessoais de quantias em espécie transportadas por Carlos Alexan-

dre de Souza Rocha, por ordem de Alberto Youssef, seguindo sistemática que ti-

nha por fim ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade 

das quantias ilícitas; e 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) repassados pela empresa Construtora 

Queiroz Galvão S/A, em duas transferências de R$ 250.000,00 (duzentos e cin-

quenta mil reais), realizadas em 2010, em favor da própria conta de NEISON 

MEURER, disfarçadas de doação eleitoral "oficial", mediante a utilização do siste- 
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ma eleitoral para ocultar e dissimular a natureza e origem dos valores ilícitos, pro-

venientes do crime de corrupção passiva. 

Segundo a denúncia, o Deputado Federal NELSON MEURER, para a prática das con-

dutas mencionadas, contou com a ajuda de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e Cais-1'JAN° 

AticusTo MEURER, os quais, plenamente cientes de todo o esquema integrado por seu genitor, 

o auxiliaram no recebimento de parte das propinas pagas ao parlamentar mediante estratégias 

de ocultação e dissimulação da natureza, origem, movimentação e propriedade dos valores ilí-

citos subjacentes, ora acompanhando-o nas entregas pessoais, ora recebendo-as diretamente 

dos entregadores escalados por Alberto Youssef. O Ministério Público Federal detalhou os fa-

tos, datas e oportunidades em que os filhos de NELSON MEURER auxiliaram o seu pai no recebi-

mento de parte dos valores ilícitos acima referidos. 

Além de especificar os ilícitos criminais especificamente praticados por NELSON 

MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, a denúncia descreveu o es-

quema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro instalado no âmbito da Di-

retoria de Abastecimento da Petrobras, inserindo os crimes imputados na denúncia no exato 

contexto do referido esquema. 

Ao final da denúncia, consta o rol das testemunhas arroladas pela acusação: Alber-

to Youssef, Paulo Roberto Costa, Ricardo Ribeiro Pessoa, Waldomiro de Oliveira, Meire Bon-

fim da Silva POza, Ediel Viana da Silva, André Catão de Miranda, Cláudio Tomasim, Joaquim 

Tadeu Silveira, Rafael Angulo Lopez, Carlos Alexandre de Souza Rocha e Antonio Carlos 

Brasil Fioravante Pierruccini. 

Lb Alegações da defesa 

As respostas à denúncia foram regularmente apresentadas pelas defesas dos de-

nunciados NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, respectiva-

mente, às fls. 1103/1141, 1144/1162 e 1164/1174. 

NELSON MEURER apresentou as seguintes questões, preliminares e de mérito: 

(i) inépcia da denúncia, por descumprimento dos requisitos exigidos no art. 41 do Códi- 

go de Processo Penal, por imputação vaga, genérica, contraditória, não circunstanciada, 
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não individualizada e com base em fatos apurados em outras ações penais, o que impe-

dira o acusado "de (..) se defender dos crimes dos quais teria participado" (fl. 1106); 

ausência de relação do acusado com os delatores mencionados pelo Ministério Públi-

co Federal, inexistindo "qualquer indício em sentido contrário" (fl. 1110); 

ausência de indícios de autoria e de materialidade, já que: 

(iii.a) a denúncia se basearia na premissa "de que este denunciado teria recebido van-

tagens indevidas em contrapartida ao apoio que emprestava à manutenção de Paulo 

Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras" (fl. 1111-v.), que seria 

"completamente equivocada e insuficiente para amparar qualquer indício de autoria 

e de materialidade delitiva" (fl. 1112); 

(iii.b) que "as reiteradas afirmações de Alberto Youssef (...) acerca das supostas en-

tregas de dinheiro ao denunciado em Curitiba não passam de meras presunções", 

acrescentando que, quanto "as supostas entregas em dinheiro (..),para além do que 

disse os delatores, não há nos autos qualquer substrato material" (fl. 1113); 

(iii.c) não haveria prova para a afirmação de que o denunciado teria recebido valores 

ilícitos oriundos do denominado Posto da Torre. Ressalta que "o acusado mantinha 

relação próxima com José lanene, até mesmo por ele ter sido líder e tesoureiro do 

Partido Progressista, e que este chegou a solicitá-lo empréstimos pontuais, os quais 

foram devidamente quitados" (fl. 1114), tendo-se "revelado que Alberto Youssef 

nada mais era do que um funcionário de José Janene (..), se de fato o denunciado 

recebeu qualquer valor que tivesse circulado na mencionada contabilidade do Posto 

da Torre, relacionada a Alberto Youssef é claro que isso só poderia ter ocorrido em 

razão de algum empréstimo contraído com o próprio José Janene", mas esta circuns-

tância seria insuficiente para "presumir que o ora denunciado tenha recebido, sobre-

tudo dolosamente, qualquer valor a título de vantagem indevida da Petrobras" (fl. 

1114-v.); 

(iii.d) que, quanto "às informações bancárias deste peticionário (abertas por sua 

própria liberalidade), que teriam demonstrado reiterados depósitos em dinheiro sem 

identificação de origem (..), não há qualquer substrato material indiciário mínimo 

apto a comprovar a origem ilícita de quaisquer dos depósitos feitos em favor deste 
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acusado, que não se presume pelo fracionamento, pela omissão de sua origem, muito 

menos pela reserva de dinheiro em espécie" (fl. 1114-v.), sendo "toda a movimenta-

ção bancária e fiscal deste denunciado (...) integralmente compatível com as suas 

rendas e com o seu patrimônio, como se pode extrair das provas colhidas nestes au-

tos pelas autoridades persecutórias" (fl. 1115); e 

(iii.e) ser mera presunção, desprovida de prova, a imputação de que o denunciado te-

ria recebido repasses extraordinários e episódicos de propina, especialmente no perí-

odo de campanha eleitoral de 2010; 

integral compatibilidade entre os rendimentos do denunciado e a movimentação de 

suas contas correntes. A denúncia teria omitido duas informações: 

(iv.a) de que o denunciado, após haver doado "à Superintendência do Desen-

volvimento da Pesca — SUDEP, posteriormente, IBAMA um lote rural de sua 

propriedade, com cláusula de reversão na hipótese do término da finalidade 

do programa ou até mesmo da não utilização do imóvel pelo donatário", tendo 

efetuado "o IBAMA (..) a reversão do imóvel, considerando o término das ati-

vidades do programa desenvolvido na área", houve uma notável valorização 

do referido imóvel "passados os 20 anos e realizada a reversão da doação e a 

entrega do bem (..), tendo em vista o imenso desenvolvimento do Município 

de Francisco Beltrão, o que é público e notório, vez que se tornou uni dos mai-

ores centros urbanos do Paraná, exatamente nos últimos 20 anos", asseveran-

do que "a evolução patrimonial do denunciado é decorrência lógica do desen-

volvimento do Município em que ele é domiciliado há muitas décadas" (fl. 

1117); e 

(iv.b) de que "as transações estranhadas pelo Ministério Público Federal, não 

mais são do que meras movimentações de reembolsos e não significam a ob-

tenção de renda" (fl. 1118); 

deficiência da denúncia no tocante à descrição dos elementos dos tipos penais impu-

tados ao ora acusado. Especificamente no tocante ao crime de corrupção passiva, tipifi-

cado no art. 317 do CPP, assegura que: 
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a "peça acusatória (..), de forma extremamente superficial, (..) tentou 

atribuir ao aqui denunciado a prática indiscriminada de todas as três condu-

tas previstas no mencionado artigo 317 (solicitar, receber e aceitar promessa), 

sem definir concretamente qual das condutas abstratamente previstas no tipo 

penal, teria sido por ele efetivamente praticada", o que teria prejudicado "pro-

fundamente a ampla defesa deste acusado, na medida em que não está claro 

qual a conduta que lhe teria sido imputada (.), e em qual conduta teria ele 

sido considerado o autor do crime de corrupção passiva" (fl. 1119); 

sendo "crime próprio que só pode ser praticado por funcionário público e 

que só se configura se a vantagem indevida ocorrer em razão da função públi-

ca" (fl. 1119-v.), o MPF não logrou demonstrar que houve "qualquer ato prati-

cado em razão da sua função de Deputado Federal" (fl. 1120), não sendo pos-

sível "se cogitar da prática criminosa em exame tão somente em razão da no-

meação de Paulo Roberto Costa ao cargo de Diretor da Petrobras", visto que, 

"considerando que o Deputado Federal Nelson Meurer, aqui denunciado, nun-

ca exerceu qualquer função pública na Petrobras, não teve e nem poderia ter 

tido qualquer ingerência em torno dos contratos celebrados no 'âmbito da esta-

tal, é certo que a ele não se poderia atribuir o recebimento de vantagens inde-

vidas decorrentes do exercício de sua própria função" (fl. 1121); 

"o denunciado é acusado do crime qualificado de corrupção passiva, sem 

que a denúncia tivesse o mínimo cuidado de apresentar o liame subjetivo do 

concurso de agentes, o nexo causal entre os fatos descritos, a conduta do agen-

te infrator e o ato de sua competência" (fl. 1121); e 

ainda que se considerasse o acusado autor do crime de corrupção passiva, 

não é devida a aplicação das causas de aumento previstas no art. 317, § 1°, e 

327, § 2°, do CP; 

(vi) com relação ao crime de lavagem de dinheiro, afirma: 

(a) o MPF, ao haver optado "por definir cada ato de transferência de capitais, in-

dependente de sua origem, como um único crime de lavagem de dinheiro" e con-

siderado "cada ajuste anual da declaração de imposto de renda, em que este de- 
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nunciado declarou ter dinheiro em espécie, um crime de lavagem de dinheiro", 

terminou por chegar "à inusitada conclusão de ter o peticionário cometido 336 

vezes o crime de lavagem de dinheiro", esquecendo-se, "mais uma vez de se pre-

ocupar com a descrição dos elementos necessários à configuração do tipo penal 

em análise, de delimitar as fases de preparação, consumação e exaurimento de 

cada uma das supostas condutas ilícitas, e de elencar as fases próprias da lava-

gem de dinheiro" (fl. 1123-v.); e 

(b) "não descreve a denúncia se a causa de aumento (do art. 1°„¢ °, da Lei 

9.613/1998) se daria pela suposta forma reiterada' ou em razão da 'organização 

criminosa', em prejuízo ao direito de defesa do ora denunciado (fl. 1124-v.). 

quanto a ambos os delitos, sustenta que, "ainda que se considerasse que este 

denunciado tivesse recebido valores em espécie, por depósitos fracionados ou por doações 

eleitorais, não haveria que se falar em qualquer ação relacionada à tentativa de branquea-

mento dos valores recebidos, mas de mera consumação/exaurimento do crime de corrupção 

passiva" (fl. 1127-v.), haja vista que "é ato inerente à própria corrupção que o pagamento e 

o recebimento da propina seja feito de forma oculta e dissimulada, razão pela qual, na hipó-

tese, ainda que se cogitasse do crime antecedente, o aludido ato de ocultação/dissimulação — 

pelo recebimento de dinheiro em espécie ou por meio dos depósitos fracionados — não seria 

suficiente para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro" (fl. 1125-v.); e 

necessidade de julgamento conjunto do feito com relação a todos os investi-

gados mencionados na presente denúncia (fls. 1128/1141-v.), na esteira das premissas firma-

das no Inquérito 3515, por: 

haver identidade das condutas de recebimento ordinários e extraordinários 

de valores; e por 

serem as condutas descritas pelos tipos de corrupção ativa e passiva, especi-

almente na forma qualificada, genericamente imbricadas, de modo que haveria 

efetivo prejuízo à prestação jurisdicional e à reconstrução fática, pela duplici-

dade de instruções e pelo risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, 

i

assim como ao exercício do contraditório e da ampla defesa no desmembra- 
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mento do feito. Ainda, estariam configuradas a conexão, em suas versões sub-

jetiva, objetiva e probatória, e também a continência. 

Por sua vez, NELSON MEURER JÚNIOR suscitou as questões, preliminares e meritóri-

as, a seguir especificadas: 

inexistência de indícios de materialidade quanto à acusação de recebimento de 

vantagens indevidas no valor de R$750 mil, mediante ao menos 5 entregas em espécie por Ra-

fael Angulo Lopes e Carlos Alexandre de Souza Rocha no Hotel Curitiba Palace. Alega que a 

denúncia estaria lastreada unicamente em delações premiadas, não servindo à prova dos fatos 

a circunstância de o denunciado haver se hospedado no Hotel Curitiba Palace nas mesmas da-

tas das viagens dos delatores à Curitiba, sendo antes mera coincidência. Assegura que a hospe-

dagem no referido hotel era frequente pela família, para encontrarem-se com seu pai, e que 

não há prova das alegadas viagens a Curitiba por Carlos Alexandre. Sustenta que o delator Ra-

fael também informou que viajava a Curitiba para entregar dinheiro a José Janene e que só há 

registros de hospedagem do delator em Curitiba até 2010, quando ainda era vivo José Janene. 

Afirma desproporção entre a denúncia e a prova indiciaria, porque, "embora o referido dela-

tor tenha dito que realizou duas entregas em Curitiba ao peticionário, em quantias em torno 

de R$ 300 mil, a Procuradoria-Geral da República afirma ter ele recebido R$ 4 milhões em 

beneficio do seu pai". Quanto aos registros de transferências bancárias a NELSON MEURER no 

valor aproximado de R$ 10 mil, reputa serem simples operações bancárias entre pai e filho, 

não evidenciando materialidade de qualquer crime; 

ausência de indícios de autoria, pois "deixou a denúncia de explicitar qual a 

conduta atribuída ao aqui denunciado e de fundamentar o liame subjetivo que decorre da 

aplicação do artigo 29 do Código Penal" (fl. 1149). Argumenta não se qualificar o liame com 

base no simples vínculo familiar com NELSON MEURER, o qual também não teria praticado ne-

nhum ilícito, tendo sido a denúncia contra este último lastreada unicamente na premissa de fa-

zer parte do grupo político então liderado por José Janene; 

atipicidade dos fatos, porque inexiste qualquer fato que NELSON MEURER tenha 

praticado, em razão do cargo de Deputado Federal, a configurar o crime de corrupção passiva, 

sendo insuficiente para tanto a premissa de que, ao integrar a cúpula do Partido Progressista — 

PP, teria articulado a indicação de Paulo Roberto Costa para o cargo de Diretor na Petrobras, 

pois a atribuição da função de nomear alguém para tal cargo seria apenas do Presidente da Re- 
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pública. Acrescenta que "a denúncia, embora descreva que o concurso material se deu pela 

suposta entrega de vantagens ilícitas em 7 oportunidades, não fundamenta os motivos do 

concurso material. É que não há na denúncia descrição de começo, meio e fim, vale dizet; 

das etapas da conduta delituosa, preparação, consumação e exaurimento, cuja delimitação é 

essencial para calcular a quantidade de crimes" (fl. 1155). Sustenta, ainda, que "no concurso 

de agentes, faz-se indispensável que se demonstre a existência de intervenção dolosa do co-

autor ou participe até o momento da consumação do crime. Dito de outra forma, não há con-

curso de agentes na fase de exaurimento do crime." (fl. 1155); 

inaplicabilidade das causas de aumento de pena previstos nos arts. 317, § 10, e 

327, § 2°, do Código Penal, porque não são elementares do tipo da corrupção passiva e, por 

isso, não se comunicam, no concurso de agentes, a quem não detém a pessoal circunstância de 

poder omitir ou retardar ato de oficio ou infringir dever funcional; 

atipicidade dos fatos que configurariam o crime de lavagem de dinheiro, por 

incompatibilidade entre esse delito e a corrupção passiva, na medida em que "não haveria 

como se falar em tentativa de branqueamento, mas de simples exaurimento dos crimes de 

corrupção passiva" (fl. 1158). Aduz que a Procuradoria-Geral da República "não cuidou de 

expor na denúncia as fases de preparação, consumaç'ão e exaurimento, muito menos de des-

tacar as fases específicas do crime de lavagem de dinheiro" (fl. 1159), e que tal delito seria 

processo complexo, formado por vários atos concatenados, não se podendo falar, assim, em 

concurso material de sete crimes de lavagem de dinheiro; e 

inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no art. 10, § 4°, da Lei 

9.613/1998, pois, admitindo-se concurso material dos crimes de lavagem de dinheiro, fazê-la 

incidir no caso, pela forma reiterada na prática delituosa, violaria o princípio do ne bis in 

idem. Também a aplicação da causa de aumento de pena por terem sido os crimes praticados 

por organização criminosa seria indevida, pois a denúncia não a teria descrito, e ainda seria 

"inequívoco que não se pode cogitar de uma organização criminosa composta pelo peticioná-

rio, o seu pai e o seu irmão no contexto apresentado nesta denúncia" (fl. 1161). 

Por fim, CRISTIANO AUGUSTO MEURER suscitou as seguintes questões: 

(i) inépcia da denúncia quanto aos requisitos de autoria, pois "deixou a denúncia 

	  1 

de explicitar qual a conduta atribuída ao aqui denunciado e de fundamentar o liame subjeti- 
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vo que decorre da aplicação do artigo 29 do Código Penal" (fl. 1165— v.). Argumenta não se 

qualificar o liame com base no simples vínculo familiar com NELSON MEURER, o qual também 

não teria praticado nenhum ilícito, tendo sido a denúncia contra este último lastreada unica-

mente na premissa de fazer parte do grupo político então liderado por José Janene; 

inexistência de indícios de materialidade quanto à acusação de recebimento de 

vantagens indevidas no valor de R$ 600 mil, mediante ao menos quatro entregas em espécie 

por Rafael Ângulo Lopes no Hotel Curitiba Palace. Alega que a denúncia estaria lastreada uni-

camente em delações premiadas, não servindo à prova dos fatos a circunstância de o denunci-

ado haver se hospedado no Hotel Curitiba Palace nas mesmas datas das viagens dos delatores 

à Curitiba, sendo antes mera coincidência. Alega que a hospedagem no referido hotel era fre-

quente pela família, para encontrarem-se com seu pai. Sustenta que o delator Rafael também 

informou que viajava a Curitiba para entregar dinheiro a José Janene e que só há registros de 

hospedagem do delator em Curitiba até 2010, quando ainda era vivo José Janene; 

atipicidade dos fatos, porque não há qualquer fato que NELSON MEURER tenha 

praticado, em razão do cargo de Deputado Federal, a configurar o crime de corrupção passiva, 

sendo insuficiente para tanto a premissa de que, ao integrar a cúpula do Partido Progressista — 

PP, teria articulado a indicação de Paulo Roberto Costa para o cargo de Diretor na Petrobras, 

pois a atribuição da função de nomear alguém para tal cargo seria apenas do Presidente da Re-

pública. Acrescenta que "a denúncia, embora descreva que o concurso material se deu pela 

suposta entrega de vantagens ilícitas em 4 oportunidades, não fundamenta os motivos do 

concurso material. É que não há na denúncia descrição de começo, meio e fim, vale dizer, 

das etapas da conduta delituosa, preparação, consumação e exaurimento, cuja delimitação é 

essencial para calcular a quantidade de crimes" (fl. 1170). Sustenta, ainda, que "no concurso 

de agentes, faz-se indispensável que se demonstre a existência de intervenção dolosa do co-

autor ou participe até o momento da consumação do crime. Dito de outra forma, não há con-

curso de agentes na fase de exaurimento do crime." (fl. 1170); 

inaplicabilidade das causas de aumento de pena previstos nos arts. 317, § 1°, e 

327, § 2°, do Código Penal, porque não são elementares do tipo da corrupção passiva e, por 

isso, não se comunicam, no concurso de agentes, a quem não detém a pessoal circunstância de 

poder omitir ou retardar ato de oficio ou infringir dever funcional; 
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atipicidade dos fatos que configurariam o crime de lavagem de dinheiro, por 

incompatibilidade entre este delito e a corrupção passiva, na medida em que "não haveria 

como se falar em tentativa de branqueamento, mas de simples exaurimento dos crimes de 

corrupção passiva" (fl. 1172). Aduz que essa Procuradoria-Geral da República "não cuidou 

de expor na denúncia as fases de preparação, consumação e exaurimento, muito menos de 

destacar as fases específicas do crime de lavagem de dinheiro" (fl. 1172), e que tal delito se-

ria processo complexo, formado por vários atos concatenados, não se podendo falar, assim, 

em concurso material de sete crimes de lavagem de dinheiro; e 

inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no art. 1°, § 4°, da Lei 

9.613/1998, pois, admitindo-se concurso material dos crimes de lavagem de dinheiro, fazê-la 

incidir no caso, pela forma reiterada na prática delituosa, violaria o princípio do ne bis in 

idem. Também a aplicação da causa de aumento de pena por terem sido os crimes praticados 

por organização criminosa seria indevida, pois a denúncia não a teria descrito, e ainda seria 

"inequívoco que não se pode cogitar de uma organização criminosa composta pelo peticioná-

rio, o seu pai e o seu irmão no contexto apresentado nesta denúncia" (fl. 1173— v.). 

A Procuradoria-Geral da República apresentou, na forma do art. 5°, parágrafo úni-

co, da Lei 8.038/1990, manifestações sobre as respostas às acusações formuladas pelos denun-

ciados (fls. 1190/1220, 1222/1239 e 1245/1260), no bojo das quais, ao enfrentar unicamente 

as questões preliminares por eles suscitadas, requereu a rejeição de todas estas e o consequen-

te recebimento integral da denúncia. 

A Procuradoria-Geral da República requereu "ajuntada aos autos da anexa cópia 

do Termo de Colaboração 03 de ANTONIO CARLOS BRASIL F1ORAVANTE PIERUCCINI, 

acompanhada de cópia da documentação apresentada pelo colaborador, visto que descritas 

entregas de valores a NELSON MEURER e a um de seus filhos, em consonáncia com o quan-

to narrado na peça acusatória" e "a abertura de vista dos autos à defesa, em homenagem 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para ciência da documentação acrescida" 

(fl. 1262), e o Ministro Relator deferiu o aludido pleito, reabrindo prazo às defesas para com-

plementação das respostas apresentadas (fls. 1756/1758). 

Os acusados NELSON MEURER JÚNIOR, NELSON MEURER e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER, em seguida, apresentaram complementações às respostas à acusação, respectivamen-

te, às fls. 1778/1787, 1789/1813 e 1816/1824. 
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NELSON MEURER JÚNIOR apresentou as seguintes questões: 

nulidade da manifestação sobre a resposta à acusação apresentada pela Procura-

doria-Geral da República, por ofensa ao art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.038/1990, o qual es-

tabelece a possibilidade de o Ministério Público, após a denúncia, apresentar nova manifesta-

ção apenas "se, com a resposta, forem apresentados novos documentos", sendo que o acusa-

do, em sua resposta à acusação, não trouxe aos autos quaisquer documentos novos; 

impossibilidade de apresentação pelo Ministério Público de novos documentos 

em ocasião posterior ao oferecimento da denúncia, como feito no caso concreto, por resultar 

em ofensa ao principio do devido processo legal; e 

ante a não apresentação, pela PGR, de "nova argumentação capaz de recha-

çar as alegações apresentadas na resposta à acusação" (fl. 1782), o acusado reitera os argu-

mentos por ele apresentados anteriormente direcionados a defender o não recebimento da den-

úncia, com fundamento na inépcia da denúncia, no fato de as imputações basearem-se "exclu-

sivamente nas delações premiadas de dois delatores" (fl. 1785), na ausência de "mínimos in-

dícios de materialidade dos supostos recebimentos de valores ilícitos por parle deste denunci-

ado" (fl. 1786) e na atipicidade de sua conduta (fl. 1787). 

NELSON MEURF,R, por sua vez, apresentou as seguintes questões: 

irregularidade na manifestação sobre a resposta à acusação apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República, por ofensa ao art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.038/1990, o 

qual estabelece a possibilidade de o Ministério Público, após a denúncia, apresentar nova ma-

nifestação apenas "se, com a resposta, forem apresentados novos documentos", sendo que o 

acusado, em sua resposta à acusação, não trouxe aos autos quaisquer documentos novos; 

impossibilidade de apresentação pelo Ministério Público de novos documentos 

em ocasião posterior ao oferecimento da denúncia, como feito no caso concreto, por resultar 

em ofensa ao principio do devido processo legal; e 

tendo em conta que a manifestação da PGR "não foi capaz de rebater nenhu-

ma das fundamentações deduzidas por este acusado" (fl. 1791), o denunciado reforça os ar-

gumentos anteriormente apresentados por ele direcionados a defender o não recebimento da 

denúncia, com fundamento na inépcia da denúncia, em alegadas omissões e incoerências nas 

imputações feitas pelo MPF, na insuficiência de substrato material apto a indicar o cometi- 
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mento de crimes por parte do acusado, na compatibilidade dos seus rendimentos com sua mo-

vimentação financeira e seu patrimônio, na deficiência da descrição dos elementos típicos e na 

necessidade de julgamento conjunto do feito. 

Por fim, CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em sua nova manifestação, apresentou as se-

guintes questões: 

irregularidade na manifestação sobre a resposta à acusação apresentada pela 

Procuradoria-Geral da República, por ofensa ao art. 5°, parágrafo único, da Lei 8.038/1990, o 

qual estabelece a possibilidade de o Ministério Público, após a denúncia, apresentar nova ma-

nifestação apenas "se, com a resposta, forem apresentados novos documentos", sendo que o 

acusado, em sua resposta à acusação, não trouxe aos autos quaisquer documentos novos; 

impossibilidade de apresentação pelo Ministério Público de novos documentos 

em ocasião posterior ao oferecimento da denúncia, como feito no caso concreto, por resultar 

em ofensa ao princípio do devido processo legal; e 

ante a não apresentação, pela PGR, de "nova argumentação capaz de recha-

çar as alegações apresentadas na resposta à acusação" (fl. 1817-v), o denunciado reitera os 

argumentos anteriormente defendidos por ele direcionados a defender o não recebimento da 

denúncia, com fundamento na inépcia da denúncia, na inexistência de indícios de materialida-

de e na falta de elementos típicos. 

Em sessão realizada em 21/06/2016, a 2' Turma do Supremo Tribunal Federal re-

cebeu parcialmente a denúncia, com exclusão somente da causa de aumento prevista no art. 

327, § 2°, do Código Penal, rejeitando todas as demais questões preliminares suscitadas pelas 

defesas dos acusados (fls. 1843/1929) 

Os embargos declaratórios de Othon Zanoide de Moraes Filho (fls. 1942/1949), 

opostos contra a decisão pela qual recebida a denúncia, não foram conhecidos pela 28  Turma 

desta Corte Suprema (fls. 1978/1983). 

Os embargos declaratórios manejados por NELSON MEURER (fls. 1952/1961), dire-

cionados a serem sanadas supostas omissões e contradições constantes do acórdão pelo qual 

admitida a denúncia, foram rejeitados pela 2" Turma do STF (fls. 1984/1997). 

Já os aclaratórios opostos por NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER (fls. 1963/1967), voltados à solução de eventuais contradições verificadas no acórdão 
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pelo qual admitida a inicial, foram também rejeitados pela 2" Turma do Supremo Tribunal Fe-

deral (fls. 1998/2004). 

Reautuados os autos do Inquérito 3.997/DF como a presente Ação Penal, a Petro-

bras, a seu requerimento (fls. 2017/2021) e mediante anuência da Procuradoria-Geral da Re-

pública (fls. 2027/2030), foi admitida como assistente de acusação (fls. 2031/2032). 

Oportunamente citados, os réus NELSON MEURER, CRISTIANO AUGUSTO MEURER e 

NEISON MEURER JÚNIOR apresentaram defesa prévia, na forma do art. 8° da Lei 8.038/1990 e 

do art. 238 do RISTF, respectivamente, às fls. 2035/2037, 2055/2058 e 2060/2063. 

Em sua defesa prévia, NELSON MEURER cingiu-se em reiterar os argumentos por ele 

anteriormente defendidos na resposta à acusação de fls. 1103/1142 e na complementação de 

fls. 1789/1813, tendo arrolado, ainda, as testemunhas defensivas Daniel Cordeiro, Horárcio 

Monteschio, João Máximo Salomão Neto, Carlos José Oberleitner, Roberto Berthold°, Dilceu 

Sperafico e João Alberto Pizzolatti Júnior. 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER, por sua vez, na defesa prévia, também reiterou os 

fundamentos anteriormente expendidos na resposta à acusação de fls. 1164/1174 e na comple-

mentação de fls. 1816/1824, havendo apresentado o seu rol de testemunhas: Odilson Vicente 

de Lima, Marcos Roberto Mariani, Cláudio Tomasim e Joaquim Tadeu Silveira. 

NELSON MEURER JÚNIOR, em sua defesa prévia, na mesma toada dos réus anterio-

res, reiterou a resposta à acusação de fls. 1144/1162 e a complementação de fls. 1778/1787, 

tendo arrolado as seguintes testemunhas defensivas: Odilson Vicente de Lima, Marcos Rober-

to Mariani, Cláudio Tomasim e Joaquim Tadeu Silveira. 

Iniciada a instrução processual penal, foram ouvidas as testemunhas indicadas 

pelo Ministério Público Federal: Alberto Youssef (transcrição da oitiva acostada às fls. 

2816/2834), Paulo Roberto Costa (transcrição da oitiva acostada às fls. 2769/2789), Ricardo 

Ribeiro Pessoa (transcrição da oitiva acostada às fls. 2835/2846), Walclomiro de Oliviera 

(transcrição da oitiva acostada às fls. 2812/2815), Meire Bonfim da Silva Poza (transcrição da 

oitiva acostada às fls. 2807/2811), Ediel Viana da Silva (transcrição da oitiva acostada às fls. 

2735/2742), André Catão de Miranda (transcrição da oitiva acostada às fls. 2728/2734), Cláu-

dio Tomasim (transcrição da oitiva acostada às fls. 2893/2906), Joaquim Tadeu Silveira (trans-

crição da oitiva acostada às fls. 2907/2915), Rafael Angulo Lopez (transcrição da oitiva acos- 
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tada às fls. 2790/2806), Carlos Alexandre de Souza Rocha (transcrição da oitiva acostada às 

fls. 2743/2768) e Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini (transcrição da oitiva acostada 

às fls. 2916/2935). 

Em seguida, foram ouvidas as seguintes testemunhas defensivas: Daniel Cordeiro 

(transcrição da oitiva acostada às fls. 2936/2942), João Máximo Salomão Neto (transcrição da 

oitiva acostada às fls. 2943/2950), Carlos José Oberleitner (transcrição da oitiva acostada às 

fls. 2665/2672), Roberto Bertholdo (transcrição da oitiva acostada às fls. 2673/2691), Dilceu 

João Sperafico (transcrição da oitiva acostada às fls. 2692/2703), João Alberto Pizzolatti Júni-

or (transcrição da oitiva acostada às fls. 2704/2718) e Odilson Vicente de Lima (transcrição da 

oitiva acostada às fls. 2719/2727). 

Por fim, foram interrogados os réus NELSON MEURER (transcrição do interrogatório 

acostada às fls. 2847/2886), NELSON MEURER JÚNIOR (transcrição do interrogatório acostada às 

fls. 2651/2659) e CRISTIANO AUGUSTO MEURER (transcrição do interrogatório acostada às fls. 

2660/2664). 

Apresentada manifestação pela PGR no sentido da inexistência de diligências 

complementares a serem realizadas nos autos (fls. 2630/2635) e formulado requerimento pela 

defesa de NELSON MEURER direcionado à oitiva de Mário Silvio Mendes Negromonte, Aguinal-

do Velloso Borges Ribeiro, Ciro Nogueira Lima Filho e Franscisco Oswaldo Neves Domelles 

na qualidade de testemunhas (fls. 295/2968), o Ministro Relator indeferiu a realização de 

quaisquer novas diligências (fls. 2970/2975). 

Vieram os autos, em seguida, à Procuradoria-Geral da República, para apresenta-

ção de alegações finais, na forma do art. 11 da Lei 8.038/1990. 

É o relatório 

II. Questões preliminares suscitadas pelas defesas dos réus. 

11.1. Preclusão. 

Conforme acima detalhado, os réus apresentaram questões preliminares e meritó-

rias em suas respostas à acusação (fls. 1103/1141, 1144/1162 e 1164/1174) e nas respectivas 
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complementações (fls. 1778/1787, 1789/1813 e 1816/1824), as quais, após o recebimento da 

denúncia, foram integralmente reiteradas nas suas defesas prévias (fls. 2035/2037, 2055/2058 

e 2060/2063). 

Importa destacar, inicialmente, que as questões preliminares suscitadas pelas defe-

sas dos réus, relacionadas às alegações de inépcia da denúncia, de ausência de justa causa, de 

ofensa ao art. 41 do CPP, de necessidade de julgamento conjunto de todos os investigados re-

ferenciados na denúncia, de impossibilidade de o MPF apresentar novos documentos após o 

oferecimento da denúncia e de formular réplica sem a apresentação pela defesa de novos do-

cumentos, foram devidamente apreciadas pela 2' Turma do Supremo Tribunal Federal no 

acórdão pelo qual admitida a denúncia (fls. 1843/1929). 

Dessa maneira, as questões preliminares acima mencionadas, por terem sido devi-

damente apreciadas e rejeitadas pela r Turma do Supremo Tribunal Federal, não merecem ser 

objeto de nova discussão no presente momento. Com  o recebimento da denúncia, operou-se a 

preclusão consumativa, impossibilitando-se o reexame de questões preliminares que, enfrenta-

das no referenciado acórdão, já foram definitivamente decididas e não acolhidas pelo referido 

órgão colegiado. 

Ainda que esta Corte Suprema entenda que as referidas questões preliminares me-

reçam ser novamente rediscutidas quando do julgamento desta Ação Penal, o Ministério Pú-

blico Federal, desde logo, reitera as manifestações anteriores nas quais pronunciou-se por se-

rem integralmente rejeitadas (fls. 1190/1220, 1222/1243, 1245/1260 e 1262). 

As questões meritórias suscitadas pelas defesas dos réus serão oportunamente en-

frentadas no âmbito da presente peça. 

III. No mérito. 

M.a - Contextualização dos fatos no âmbito da chamada Operação Lava Jato 
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A Operação Lava Jato desvendou um grande esquema de corrupção de agentes 

públicos e de lavagem de dinheiro relacionado à sociedade de economia mista federal Petróleo 

Brasileiro S/A — Petrobras. A operação assim denominada abrange, na realidade, um conjunto 

diversificado de investigações e ações penais vinculadas à 13a Vara Federal de Curitiba/PR. 

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o 

ex-Deputado Federal José Mohamed Janene, o doleiro Carlos Habib Chater e as empresas 

CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda. Essa apuração resultou no 

ajuizarnento da ação penal objeto do Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. 

A investigação inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcançar a atuação de diver-

sos outros doleiros, com isso revelando a ação de grupos distintos. Esses doleiros relaciona-

vam-se entre si para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam, todavia, grupos 

autónomos e independentes, mas com alianças ocasionais. Isso deu origem a quatro opera-

ções, que acabaram, em seu conjunto, por ser conhecidas como "Operação Lava Jato'. 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, detectaram-se 

elementos que apontavam no sentido da ocultação de recursos provenientes de crimes de 

corrupção praticados no âmbito da Petrobras. O aprofundamento das apurações conduziu a 

indícios de que, no mínimo entre os anos de 2004 e 2012, diretorias da sociedade de economia 

mista estavam divididas entre partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e 

manutenção de seus respectivos diretores. 

Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuíam contratos com a 

PETROBRAS, notadamente as maiores construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou 

a atuar de maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado, dentre outras, pelas 

seguintes empreiteiras: Gaivão Engenharia, Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, Techint, 

Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Gaivão, lesa, Engevix, 

Setal, GDK e OAS. Eventualmente, participavam das fraudes as empresas Alusa, Fidens, 

Jaraguá Equipamentos, Tomé Engenharia, Construcap e Carioca Engenharia. 

la) Operação Lava Jato (propriamente dita), referente às atividades do doleiro Carlos Habil) Chater, denunciado nos 
autos dos Processos n. 5025687-03.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000; 

Operação Bidone, referente às atividades do doleiro Alberto Youssef, denunciado nos autos do Processo n. 
5025699-17.2014.404.7000 c em outras ações penais; 

Operação Dolce N ritta I e II, referente às atividades da doleira Nclma Mitsue Penasso Kodama, denunciada nos au-
tos do Processo n. 5026243-05.2014.404.7000; 

Operação Casa Blanca, referente às atividades do doleiro Raul Henrique Srour, denunciado nos autos do Processo 
n. 025692-25.2014.404.7000. 
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Especialmente a partir de 2004, as empresas passaram a dividir entre si as obras da 

Petrobras, evitando que outras empresas não participantes do cartel fossem convidadas para os 

correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao longo de anos, de maneira 

organizada, inclusive com "regras" previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de 

um campeonato de futebol. Havia, ainda, a repartição das obras ao modo da distribuição de 

prêmios de um bingo. Assim, antes do início dos certames, já se sabia qual seria a empresa 

ganhadora. As demais empresas licitantes apresentavam propostas — em valores maiores do 

que os ofertados pela empresa que deveria vencer — apenas para dar aparência de legalidade à 

falsa disputa. 

Para garantir a manutenção do cartel, era relevante que as empresas cooptassem 

agentes públicos da Petrobras, especialmente os diretores2, que possuíam grande poder de 

decisão no âmbito da sociedade de economia mista. Isso foi facilitado em razão de os 

diretores, como já ressaltado, terem sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo 

havido comunhão de esforços e interesses entre os poderes econômico e político para 

implantação e funcionamento do esquema. 

Os funcionários de alto escalão da Petrobras recebiam vantagens indevidas das 

empresas cartelizadas e, em contrapartida, não apenas se omitiam em relação ao cartel — ou 

seja, não criavam obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento —, mas 

também atuavam em favor das construtoras, restringindo os participantes das convocações e 

agindo para que a empresa escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, estes 

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos desnecessários 

e com preços excessivos, aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e 

vazavam informações sigilosas, dentre outras irregularidades, todas em prol das empresas 

cartel izadas. 

Os valores ilícitos, porém, destinavam-se não apenas aos diretores da 

Petrobras, mas também aos partidos políticos e aos parlamentares responsáveis pela 

manutenção dos diretores nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes políticos 

de maneira periódica e ordinária, e também de forma episódica e extraordinária, 

sobretudo em épocas de eleições ou de escolhas das lideranças. Esses políticos, por sua 

2 A Petrobras, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás e Energia; Exploração e Produção; 
Abastecimento; Internacional; e de Serviços. 
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vez, conscientes das práticas indevidas que ocorriam no bojo da Petrobras, não apenas 

patrocinavam a manutenção do diretor e dos demais agentes públicos no cargo, como também 

não interferiam no cartel existente e em todas as irregularidades subjacentes. Ou seja, o apoio 

e a sustentação política conferida pela agremiação partidária e seus integrantes, em especial 

por aqueles que participavam de seu comando, para a indicação e manutenção do respectivo 

Diretor da Petrobras tinha a finalidade predeterminada de locupletação própria e de terceiros. 

A repartição política das diretorias da Petrobras revelou-se mais evidente em 

relação à Diretoria de Abastecimento, à Diretoria de Serviços e à Diretoria Internacional, 

envolvendo sobretudo o Partido Progressista — PP, o Partido dos Trabalhadores — PT e o 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB, da seguinte forma: 

A Diretoria de Abastecimento, ocupada por Paulo Roberto Costa entre 2004 e 

2012, era de indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 

A Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque entre 2003 e 2012, era de 

indicação do PT; 

A Diretoria Internacional, ocupada por Nestor Cerveró entre 2003 e 2008 e 

por Jorge Zelada entre 2008 e 2012, era de indicação inicialmente do PT e depois do PMDB. 

Para que fosse possível transitar os valores desviados entre os dois pontos da 

cadeia — ou seja, das empreiteiras para os diretores e políticos — atuavam profissionais 

encarregados da lavagem de ativos, que podem ser chamados de "operadores" ou 

"intermediários". Referidos operadores encarregavam-se de, mediante estratégias de ocultação 

da origem dos recursos, lavar o dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus 

destinatários de maneira insuspeita ou com menos exposição. 

O operador do PP, em boa parte do período em que funcionou o esquema, era 

Alberto Youssef. O operador do PT era João Vaccari Neto. Dentre os operadores de políticos 

do PMDB, podem ser citados Fernando Antonio Falcão Soares, conhecido como Fernando 

Baiano, e João Augusto Rezende Henriques. 

Em regra, o repasse dos valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro era 

repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia basicamente três formas: a) 

entrega de valores em espécie; b) depósito e movimentação no exterior; c) contratos 

simulados de consultoria com empresas de fachada. 
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Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a segunda etapa, na 

qual a vantagem indevida saía do operador e era enviada aos destinatários finais (agentes 

públicos e políticos), descontada a comissão do operador. Havia pelo menos quatro formas de 

os operadores repassarem os valores aos destinatários finais das vantagens indevidas: 

A primeira forma — uma das mais comuns entre os políticos — consistia na 

entrega de valores em espécie, que era feita por meio de funcionários dos operadores, os quais 

faziam viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados. 

A segunda forma era a realização de transferências eletrônicas para empresas 

ou pessoas indicadas pelos destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou contas em nome 

dos beneficiários. 

A terceira forma ocorria por meio de transferências e depósitos em contas no 

exterior, em nome de empresas offshores de responsabilidade dos funcionários públicos ou de 

seus familiares; 

A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de campanhas eleitorais, era a 

realização de doações "oficiais", devidamente declaradas, pelas construtoras ou empresas 

coligadas, diretamente para os políticos ou para o diretório nacional ou estadual do partido 

respectivo, as quais, em verdade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real 

propósito. 

Como se vê, as investigações da denominada "Operação Lava Jato" descortinaram 

a atuação de organização criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente 

quatro núcleos: 

O núcleo político, formado principalmente por parlamentares que, utili-

zando-se de suas agremiações partidárias, indicava e mantinha funcionários de alto escalão da 

Petrobras, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas car-

telizadas (componentes do núcleo econômico) contratadas pela sociedade de economia mista, 

após a adoção de estratégias de ocultação da origem dos valores pelos operadores financeiros 

do esquema; 

O núcleo econômico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela 

Petrobras, que se beneficiavam dos contratos e, em contrapartida, pagavam vantagens indevi- 
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das a fimcionários de alto escalão da sociedade de economia mista e aos componentes do nú-

cleo político, por meio da atuação dos operadores financeiros, para manutenção do esquema; 

O núcleo administrativo, formado pelos funcionários de alto escalão da Petro-

bras, especialmente os diretores, os quais eram indicados e mantidos pelos integrantes do nú-

cleo político e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do nú-

cleo político, para viabilizar o funcionamento do esquema; 

O núcleo financeiro, formado pelos operadores tanto do recebimento das van-

tagens indevidas das empresas cartelizadas integrantes do núcleo econômico como do repasse 

dessa propina aos componentes dos núcleos político e administrativo, mediante estratégias de 

ocultação da origem destes valores. 

No decorrer das investigações e ações penais, foram celebrados acordos de cola-

boração premiada com dois dos principais agentes do esquema delituoso em questão: a) Paulo 

Roberto Costa, Diretor de Abastecimento da Petrobras entre 2004 e 2012, integrante destaca-

do do núcleo administrativo da organização criminosa; e b) Alberto Youssef, doleiro que inte-

grava o núcleo financeiro da organização criminosa, atuando no recebimento de vantagens in-

devidas das empresas cartelizadas e no seu posterior pagamento a funcionários de alto escalão 

da Petrobras, especialmente a Paulo Roberto Costa, bem como a políticos e seus partidos, me-

diante estratégias de ocultação da origem destes valores. As declarações de ambos os colabo-

radores desnudaram o envolvimento de vários integrantes do núcleo político da organização 

criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tri-

bunal Federal. 

Paulo Roberto Costa foi Diretor de Abastecimento da Petrobras;  nomeado e sus-

tentado no cargo, também, pelo Partido Progressista. Alberto Youssef operacionalizava o rece-

bimento e o repasse de vantagens indevidas, preponderantemente, a Paulo Roberto Costa, ao 

PP e aos respectivos parlamentares. As colaborações premiadas de ambos, somadas a declara-

ções prestadas por outros envolvidos e a diversos elementos de prova, permitiram desvendar 

as particularidades do esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro es-

tabelecido na Petrobras, em especial na Diretoria de Abastecimento e no que tange ao envolvi-

mento de membros da agremiação partidária em referência. 
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III.b A corrupção na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e o papel dos integrantes 

do Partido Progressista 

Paulo Roberto Costa foi nomeado para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras 

em 14 de maio de 2004, permanecendo no cargo até abril de 2012. Sua nomeação decorreu de 

indicação política do Partido Progressista — PP, articulada pelo então Deputado Federal José 

Janene, com o auxilio dos também Deputados Federais na época Pedro Corrêa e Pedro Henry, 

que capitaneavam o comando da agremiação partidária, já com a participação do Deputado 

Federal NELSON MEURER. 

Em seu Termo de Colaboração n. 01, Paulo Roberto Costa esclareceu como acon-

teciam as indicações para cargos de alto escalão na Petrobras: "a competência técnica não 

era suficiente para progredir, sendo necessário para ascender ao nível de diretoria um apa-

drinhamento político, como ocorre em todas as empresas vinculadas ao governo". Logo adi-

ante, falando em termos gerais, explicou que essa forma de ascensão funcional gera para o 

contemplado um dever de contrapartida, pois, "o grupo político sempre demandará algo em 

troca", salientando, mais explicitamente, que "toda indicação política no país para os cargos 

de diretoria pressupõe que o indicado propicie  facilidades ao grupo político que o indicou, 

realizando o desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos a que 

esteja vinculado para beneficio deste mesmo grupo político" (fls. 06/10 dos presentes autos)! 

De tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao cargo de Diretor de 

Abastecimento da Petrobras pelo Partido Progressista, Paulo Roberto Costa tinha o dever de 

viabilizar o repasse de vantagens indevidas á agremiação partidária em questão e a seus 

integrantes, assim mantendo-se no cargo. O cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma 

mais intensa a partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, principalmente 

refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da Diretoria de Abastecimento da 

sociedade de economia mista. 

3 	Essas afirmativas de Paulo Roberto Costa são corroboradas por página de agenda do advogado Matheus De 
Oliveira, apreendida na sede da empresa GFD Investimentos Ltda., em que consta anotação sobre abertura 
de empresas e contas bancárias no exterior em favor do ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras: 
"Reunia° Paulo Roberto Costa. A — Offshores: I. Pode haver problemas em abrir offshores em nome do Dr. 
Paulo em razôo de ter ocupado cargo de indicaccio política na Petrobras. (...)." (Processo 5049557-
14.2013.404.7000/PR, Evento 253, AP-INQPOL3, Página 5 — documento constante dos Apensas I ou 2). 
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De início, o grande responsável por organizar o esquema criminoso foi José 

Janene, que ocupou o cargo de Deputado Federal pelo Partido Progressista até o ano de 2007. 

Ele fazia reuniões com Paulo Roberto Costa e representantes de empreiteiras interessadas em 

obter contratos na Petrobras, a fim de ajustar tanto o favorecimento de empresas no que tange 

às contratações quanto o correlato pagamento de propinas, destinadas ao Diretor de 

Abastecimento, ao PP e a seus membros. Mesmo depois do fim de seu mandato eletivo, José 

Janene continuou a desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus problemas de 

saúde se agravaram e ele veio a falecer.°  

José Janene, no exercício de tais atribuições, era auxiliado diretamente pelo 

doleiro Alberto Youssef, que se encarregava de operacionalizar o recebimento e o repasse das 

vantagens indevidas, mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem ilícita do 

dinheiro. Isso era feito, de forma mais comum, mediante a contratação fictícia, pelas 

empresas, de empresas de fachada controladas por Alberto Youssef. O pagamento da propina 

era disfarçado sob a forma de adimplemento por serviços na verdade não prestados. 

Entre as empresas de fachada usadas pelo doleiro para este tipo de artifício, po-

dem ser citadas as seguintes: MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda., Emprei-

teira Rigidez Ltda., RCI Software e Hardware Ltda. e GFD Investimentos Ltda. Nenhuma des-

sas pessoas jurídicas tinha atividade econômica real, três delas não tinham empregados (ou, 

mais exatamente, uma delas tinha um único empregado) e muito menos eram capazes de pres-

tar os serviços a que supostamente se destinavam. Ademais, os serviços contratados, geral-

mente de consultoria, eram bastante especializados, e os objetos falsos dos contratos incluíam: 

prestação de serviços de consultoria para recomposição financeira de contratos; prestação de 

consultoria técnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria em informática 

para desenvolvimento e criação de programas; projetos de estruturação financeira; auditoria 

fiscal e trabalhista; levantamentos quantitativos e proposta técnica e comercial para constru-

ção de shopping; e consultoria na área de petróleo. 

Apesar de não executados os serviços, ocorriam os respectivos pagamentos. Eram, 

então, emitidas notas fiscais pelas empresas de fachada em favor das construtoras, que deposi-

tavam os valores nas contas das pessoas jurídicas fictícias. O valor depositado era, em segui- 

4 	José Janene faleceu em 14/09/2010, conforme certidão de óbito (documento constante dos Apensos 1 ou 2). 
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da, sacado em espécie e entregue a Alberto Youssef, transferido para contas-correntes por ele 

controladas ou utilizado para realização de pagamentos em seu favor. 

Tais operações criavam um "crédito de propina" perante Alberto Youssef. O do-

leiro, então, tinha a obrigação de efetuar o repasse dos valores aos seus destinatários, no caso 

Paulo Roberto Costa, o Partido Progressista e seus integrantes. Isso geralmente ocorria por 

meio da entrega de dinheiro em espécie ou da efetivação de pagamentos em beneficio do des-

tinatário, mediante desconto da comissão do operador. Quanto aos políticos, todo este percur-

so de lavagem de dinheiro era muitas vezes encurtado mediante a realização pelas empreitei-

ras de doações eleitorais "oficiais" aos destinatários das vantagens indevidas. De tal modo, Al-

berto Youssef administrava um verdadeiro "caixa de propinas" de Paulo Roberto Costa, do PP 

e de seus membros. 

José Janene mantinha relação mais próxima com um grupo de parlamentares do 

Partido Progressista capitaneado pelos Deputados Federais Pedro Corrêa, Mário Negromonte, 

João Pizzolatti e NELSON MEURER, que foram formalmente os líderes da agremiação partidária 

na Câmara dos Deputados, de modo sucessivo e alternado, depois de aquele ter-se desvincula-

do formalmente de suas atividades parlamentares. Tais deputados, exatamente pelo papel de 

comando que exerciam no PP, foram os grandes articuladores e beneficiários do esque-

ma de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abastecimento da Pe-

trobras. Continuaram a receber vantagens indevidas dessa fonte após a morte de José Janene, 

a partir de quando Alberto Youssef passou a administrar com exclusividade tanto a relação en-

tre as empreiteiras e Paulo Roberto Costa, como o recebimento, a contabilização e o repasse 

de propinas ao PP e a seus integrantes. Neste período, os Deputados Federais Pedro Corrêa, 

Mário Negromonte, João Pizzolatti e NEISON MEURER estiveram no comando da agremiação 

partidária. 

Vale registrar que em 2011 um grupo de políticos do Partido Progressista que se 

sentia preterido na distribuição de vantagens indevidas resolveu assumir o comando da agre-

miação partidária e o consequente controle da repartição de valores relativos ao esquema de 

corrupção da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. este conjunto de parlamentares era for-

mado principalmente pelos Senadores Ciro Nogueira e Benedito De Lira e pelos Deputados 

Federais Arthur Lira, Eduardo da Fonte e Aguinaldo Ribeiro. A reviravolta em questão foi 

marcada pela substituição do Deputado Federal NELSON MEURER pelo Deputado Federal Agui- 
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naldo Ribeiro na liderança do PP na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, no meio do 

ano legislativo, o que não era comum'. 

Com a ascensão do novo grupo à cúpula do Partido Progressista, houve uma tenta-

tiva de substituição de Alberto Youssef no controle do "caixa de propinas" oriundas da Direto-

ria de Abastecimento da Petrobras. Paulo Roberto Costa, depois de reunião com os novos co-

mandantes da agremiação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de uma outra pessoa, 

Henry Hoyer de Carvalho, no desempenho dessa tarefa. No entanto, na prática, Alberto Yous-

sef, por já ter bom relacionamento com as empreiteiras, permaneceu no exercício da função. 

Inclusive, os parlamentares antigos beneficiários do esquema de vantagens indevidas também 

continuaram a ser favorecidos.' 

O Deputado Federal NELSON MEURER, portanto, integrou o grupo criminoso do 

Partido Progressista que, por meio de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, recebeu oculta-

mente vantagens indevidas no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, desde o 

início até o fim deste tipo de atividade ilícita, ou seja, pelo menos no período compreendido 

entre os anos de 2006 e 2014. Ele foi beneficiário de todos os tipos de repasses de propina, 

tanto periódicos e ordinários, como episódicos e extraordinários, em todos os momentos 

5 Pouco tempo depois, ocorreu outra mudança ilustrativa da troca de comando no Partido Progressista. Em 
fevereiro de 2012, o Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro assumiu o Ministério das Cidades em substituição 
ao Deputado Federal Mário Negromonte. O Ministério das Cidades e a Diretoria de Abastecimento da 
Petrobras eram os cargos que compunham a cota política do PP na administração pública federal, em 
contrapartida ao apoio e à integração do partido à base governista no Congresso Nacional. Com  a ida do 
Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro para o Ministério das Cidades, a liderança do Partido Progressista na 
Câmara dos Deputados foi assumida pelo Deputado Federal Arthur Lira. 

6 Toda a sucessão de eventos envolvendo o Partido Progressista e sua relação com a Diretoria de 
Abastecimento da Petrobras foi narrada por Alberto Youssef em seu Termo de Colaboração n. 14. De acordo 
com os esclarecimentos do doleiro, as mudanças ocorridas em função das disputas internas do Partido 
Progressista limitaram-se a alterações procedimentais e a certa desorganização no controle do recebimento e 
repasse de propinas: "QUE em verdade o declarante praticamente continuou afazer o mesmo que fazia 
anteriormente, com a única modificação de que, ao invés de repassar os valores diretamente aos 
integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA, passou afazê-lo por intermédio de HENRY, que, por sua vez, 
entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (...) QUE o declarante continuou a receber os 5% dos valores 
de iodos os repasses por ele efetivados, mesmo após HENRY assumir a responsabilidade pela entrega aos 
parlamentares do PP; QUE acredita que HENRY retirava o seu percentual logo após receber o dinheiro do 
declarante; QUE nesta época a contabilidade dos repasses ficou "confitsa", sendo controlada por PAULO 
ROBERTO e pelo declarante, de modo que os integrantes do PP não os questionaram acerca desta nova 
dinámica de repasses; QUE, contudo, de forma paralela e oculta, a pedido de PAULO ROBERTO COSTA, 

o grupo anterior do PP composto por PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOÃO 

PIZZOLATI, MA RIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO (sic) e JOSÉ OTÁVIO, continuaram 
(sic) a receber as comissões da PETROBRAS por intermédio do declarante; QUE isto ocorreu com o 
objetivo de amenizar a briga interna existente no seio do PP; (...)" (documento constante dos Apensos I ou 
2). 
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pelos quais passou o PP, principalmente antes, mas também depois da mudança de comando 

na agremiação partidária. 

A sustentação política fornecida por NELSON MEURER, como Deputado Federal e 

uma das lideranças do Partido Progressista, à indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa 

no cargo de Diretoria que ocupou na Petrobras, consistia na sinalização continuada, através do 

PP, de que a preservação deste estado de coisas era um dos fatos da permanência da agremia-

ção partidária na "situação", ou seja, na coalizão partidária que dava ao governo base de votos 

no Congresso Nacional. Os depoimentos prestados por Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa 

são bastante claros neste sentido'. 

O envolvimento do Deputado Federal NELSON MEURER no esquema de corrupção e 

lavagem de dinheiro desvendado pela "Operação Lava Jato" é inclusive ilustrado pelas visitas 

do parlamentar ao escritório de Alberto Youssef em São Paulo, uma delas na companhia do 

ex-Deputado Federal Pedro Corrêa, também implicado no mesmo esquema criminoso, em cir-

cunstâncias e condições semelhantes:8  

Registros de acesso aos escritórios de Alberto Youssef. 

Pessoa Escritório Data Observação 

Nelson Meurer JPJPAP (Av. São Gabriel, 
n. 149, sala 809. São 

Paulo/SP) 

26/05/2011 Antes da mudança de 
comando no PP 

Nelson Meurer JPJPAP (Av. São Gabriel, 
n. 149, sala 809, São 

Paulo/SP) 

01/09/2011 Depois da mudança de 
comando no PP 

Nelson Meurer JPJPAP (Av. São Gabriel, 
n. 149. sala 809, São 

Paulo/SP) 

07/05/2012 Depois da mudança de 
comando no PP 

Os encontros em referência evidenciam a proximidade do Deputado Federal 

NELSON MEURER, integrante do Partido Progressista, com Alberto Youssef, embora o parlamen-

tar tenha procurado negar qualquer relacionamento com este.' A situação ilustra a existência 

de contatos entre estes personagens para implementar o esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro relacionado especificamente à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, realizados, 

7 	Vide os termos mencionados ao longo desta denúncia, além do Termo de Colaboração n. 1 de Alberto 
Youssef (fls. 758/763 dos presentes autos). 

8 	Informação Policial n. 56/2015 (fis. 630/634 dos presentes autos). 

9 	Vide, a respeito, o relatório final do Inquérito n. 3997/DF (fls. 778/812 dos presentes autos), em especial os 
itens 78 a 80. 
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para além daqueles havidos em locais mais reservados, na própria sede da sociedade de eco-

nomia mista. Neste contexto se deram os repasses ocultos e dissimulados de valores ilícitos 

tratados no caso, em suas várias vertentes, com envolvimento do Deputado Federal NELSON 

MEURER e, em alguns Casos, de seus filhos, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER.1°  

III.c Considerações sobre os crimes imputados nesta ação penal: corrupção passiva e la-

vagem de dinheiro 

III.c.1 Sobre o crime de corrupção passiva 

Embora o Código Penal brasileiro seja claro ao desenhar o tipo penal da corrupção 

passiva, em sua forma simples (art. 317, caput do CP), como sendo a conduta de solicitar, re-

ceber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da mera condição de funcionário 

público, é certo que a doutrina pátria e, principalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte 

têm debatido intensamente a necessidade, ou não, de mais uma elementar para que tal tipo pe-

nal se configure: trata-se da elementar que se relaciona ao chamado "ato de oficio". Ou seja: 

tem-se questionado se, para que se esteja diante do crime de corrupção passiva, faz-se neces-

sário, ou não, que a vantagem indevida solicitada, recebida ou prometida tenha relação com a 

possível prática, que até pode não ocorrer, de um ato de oficio inserido na gama de atribuições 

do funcionário público corrompido. 

Essa discussão teórica, que produz relevantes consequências práticas, foi travada, por 

exemplo, quando do julgamento, pelo STF, da Ação Penal n. 307/DF (Caso Collor), tendo esta 

Corte ao final definido, na esteira do entendimento do Relator MM. limar Galvão, que a con-

sumação do delito de corrupção passiva, se, de uma parte, prescinde da efetiva realização do 

ato de oficio correspondente, de outra, exige que a prática ou a omissão deste ato tenha sido a 

causa da solicitação, do recebimento, ou da aceitação da vantagem indevida ou da promessa 

de vantagem indevida". 

10 A presente denúncia não cuida do possível envolvimento do Deputado Federal NELSON MEURER na 
prática do crime de formação de quadrilha ou associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, ou 
mesmo do delito de organização criminosa, descrito no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, uma vez que o fato é 
objeto de apuração específica no Inquérito n. 3989/DF. 

II Supremo Tribunal Federal, Revista Trimestral de Jurisprudência, volume 162, p. 43. A tese invocada pelo 
Relator, que se sagrou vencedora, foi no sentido de não ter sido apontado pelo órgão acusatório o ato de 
oficio configurador de transação ou comércio com o cargo então exercido pelo Presidente da República 
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O STF enfrentou novamente o tema - ato de oficio como requisito necessário, ou não, 

à configuração típica do crime de corrupção passiva - quando do julgamento da Ação Penal n. 

470/MG (Mensalão). 

Neste julgamento, a Suprema Corte, •por maioria, mantendo a orientação posta no 

julgamento da AP 307/DF, exigiu, para o reconhecimento do crime de corrupção passiva, que 

a vantagem solicitada ou recebida se relacione com a possível prática ou omissão de algum 

ato de oficio pelo funcionário corrupto ou corrompido. Entretanto, não se exigiu que o ato de 

oficio efetivamente fosse omitido ou praticado, conforme o caso, bastando-se a perspectiva da 

prática ou omissão de ato de oficio'. 

Nesta linha, segundo realçado pelos eminentes Ministros Gilmar Mendes e Luis Fux, 

respectivamente, para o STF "é indispensável ato de oficio em potencial para configuração 

do crime de corrupção passiva, apesar de não ser necessária sua efetiva prática pelo 

corrupto", e "o ato de oficio funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem 

indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrupção'. 

Seguindo este entendimento e aplicando-o ao caso dos autos, há de se questionar qual 

o ato que, inserido no rol de atribuições dos funcionários públicos corrompidos, foi praticado 

ou poderia ter sido por eles praticados, como contrapartida à vantagem indevida por eles 

recebida. 

12QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva: a 

propósito do julgamento do mensalão (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais São 

Paulo, n. 106, jan/mar. 2014 p. 8 

13 Entretanto, para alguns, como para o Exmo. MM. Ricardo Lewandowski. o Plenário desta Corte, ao apreciar 

a mesma matéria nesta AP 470, "externou um entendimento mais abrangente, assentando ser suficiente, 

para a configuração do tipo previsto no art. 317 do Código Penal, o mero recebimento de vantagem 

indevida, por funcionário público, dispensando-se a precisa identificação do ato de oficio. E mais: 

dispensou, também, a necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do 

servidor e a prática de determinado ato funcional. Basta, pois, segundo entende a Corte, para a 

caracterização do delito de corrupção passiva, que se demonstre o recebimento de vantagem indevida, 

subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não 

identificado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera de atribuições do 

funcionário público". QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção 

ativa e passiva: a propósito do julgamento do mensalão (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de ?\ 

Ciências Criminais. São Paulo, n. 106, jan/mar. 2014 p. 8) 
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No caso concreto, o exame dos elementos probatórios constante dos autos demonstra, 

conforme adiante detalhado, que NELSON MEURER (que já era Deputado Federal na época da 

nomeação de Paulo Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, por 

indicação do Partido Progressista)m, praticou o crime de corrupção passiva de duas formas: 

ele concorreu, na qualidade de participe, para a corrupção passiva comprovadamente 

praticada por Paulo Roberto Costa na condição de Diretor da Diretoria de abastecimento da 

Petrobras. NELSON MEURER, com consciência e vontade, foi um dos responsáveis, na condição 

de um dos lideres do PP (partido que detinha o poder de indicar o Diretor da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras), por permitir que Paulo Roberto Costa executasse o esquema de 

recebimento de propinas entregues a ele por empreiteiras cartelizadas contratadas pela 

Petrobrás'. Tal propina era direcionada não apenas a Paulo Roberto Costa, mas também ao PP 

e a seus líderes. Assim a NELSON MEURER é imputado o crime de corrupção passiva praticado 

por Paulo Roberto Costa, nos termos do art. 29 do CP. Veja-se que, nesta hipótese, o ato de 

ofício do crime de corrupção passiva praticado por Paulo Roberto Costa em concurso de 

agentes com NELSON MEURER consistia em viabilizar a contratação indevida e direcionada, 

pela Diretoria de Abastecimento da Petrobras, com as empreiteiras integrantes do cartel 

revelado pela Operação Lava Jato, em troca do recebimento de vantagens indevidas; 

ele praticou corrupção ativa, inclusive com o auxílio de seus filhos, ao receber vantagens 

indevidas pagas pelas empreiteiras integrantes do cartel, por intermédio de doleiros, como 

Alberto Youssef, em troca de seu apoio político para manutenção de Paulo Roberto Costa na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Tratava-se de uma remuneração pela viabilização do 

140 Deputado Federal NELSON MEURER é um político experiente. Foi prefeito do Município de Francisco 

Beltrão entre 1989 e 1993, por um mandato. Desde 1995 até os dias de hoje é Deputado Federal, tendo sido elei-

to em 1994 e reeleito em 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014, estando atualmente em seu sexto mandato consecutivo. 

Ele é filiado ao Partido Progressista desde 2003. Na Câmara dos Deputados, foi líder do PP entre fevereiro e 

agosto de 2011.    

15 Dentre as pessoas jurídicas participantes do esquema criminoso em questão, as empresas Engevix Engenharia 

S/A, Galvão Engenharia S/A. Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, UTC Engenharia S/A, OAS Enge-

nharia S/A e a Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A celebraram contratos, aditivos e transações extrajudiciais 

com a Petrobras, no âmbito da Diretoria de Abastecimento, nos quais houve o pagamento de propina no montante k 

de pelo menos 1% de seus valores globais. Isso será melhor detalhado em momento posterior, nesta peça. 
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funcionamento do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro já descrito. Tal remuneração 

lhe era paga tanto de modo constante/periódico/ordinário (mensalmente), quanto episódico 

e extraordinário (em ocasiões especial, com em ano eleitoral). Nesta hipótese, o ato de 

oficio do crime de corrupção passiva praticado por NELSON MEURER consistia em conceder 

permanente apoio político para viabilizar a indicação e, em seguida, manutenção de Paulo 

Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás. Note-se que, no Brasil e em vários 

outros países democráticos, é inegável que a indicação de nomes para ocuparem cargos de 

livre nomeação' em empresas estatais faz parte do plexo de funções próprias dos agentes 

políticos, que, em geral, atuam sob a orientação do partido político ao qual o mesmo se 

vincula. Trata-se, portanto, de atividade que se insere na rotina da política no país, sendo um 

dado próprio da realidade, independentemente de eventuais críticas que se faça a ele. E foi 

justamente em troca de desempenhar tal atividade — apoio político a Paulo Roberto Costa, e, 

assim, ao próprio esquema de desvio de recursos da Petrobrás — que NELSON MEURER recebeu, 

por anos, vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras beneficiadas por contratações 

direcionadas. 

O recebimento de vantagens indevidas pelo PP e por NELSON MEURER, muitas ve-

zes com a participação consciente e voluntária de seus filhos, deu-se mediante a execução de 

variadas técnicas de lavagem de dinheiro, utilizadas no intuito de camuflar a ilicitude dos va-

lores recebidos. 

III.c.2 Sobre o crime de lavagem de dinheiro 

Quanto ao delito de lavagem de dinheiro, conforme desvendado no âmbito da 

denominada "Operação Lava Jato", os operadores financeiros, após receberem de empreiteiras 

valores ilícitos, através de valores em espécie, depósito e movimentação no exterior e 

contratos ideologicamente falsos, repassavam-nos a diretores da da estatal e a políticos 

(destinatários finais), através de cinco maneiras: 

a) entrega de valores em espécie, efetivada por meio de empregados ou prepostos 

16 De acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as 
empresas federais abrigam, no total, 223.171 funções desse tipo — sendo 94% delas nas dez maiores 
companhias. A pesquisa não informa quantas vagas foram ocupadas por indicações que beneficiam partidos 
políticos, mas também não se pode afirmar que a prática era aplicada exclusivamente a vagas de livre 
provimento. (http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-07-04/temer-nova-lei-estatais.html)  
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dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, 

ou em voos fretados; 

realização de transferências e depósitos em contas no exterior; 

transferências em contas no exterior em nome de empresas offshores; 

mediante doações eleitorais "oficiais"; e 

através da compra e reforma de imóveis pelas empreiteiras ou empresas 

intermediárias da lavagem de ativos, em beneficio dos destinatários finais da propina. 

No caso concreto, constatou-se que NELSON MEURER, diretamente ou com o auxílio 

de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO Aticusro MEURER, recebeu vantagens 

indevidas de Alberto Youssef através dos seguintes métodos: 

entrega de valores em espécie, repassados Alberto Youssef e/ou seus 

entregadores e oriundos do caixa de propina mantido em beneficio do Partido Progressista; 

grande parte dos valores em espécie, após recebidos, foram objeto de depósitos 

fracionados, em datas diferentes e com valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 

100.000,00 (cem mil reais); 

outra considerável parcela dos valores em espécie, após recebidos, foram 

mantidos sob a posse do parlamentar e, em seguida, inseridos nas suas declarações de imposto 

de renda; 

os valores pagos ao parlamentar réu originados do Posto da Torre, em Brasília, 

foram alvo de registros e descontos no sistema de contabilidade paralela denominado 

"SYSMONEY"; e 

a empresa Queiroz Galvão, com o pedido e a atuação de Alberto Youssef, 

efetivou pagamentos, originados do esquema de corrupção instalado no âmbito da Petrobras, 

em beneficio do parlamentar réu, mediante a efetivação de doação eleitoral "oficial". 

Impende desenvolver se as espécies de pagamento efetivadas, no caso concreto, 

em beneficio de NELSON MEURER e de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER, constituem ou não hipóteses de lavagem de dinheiro. 

Por fim, será verificada a possibilidade de haver a prática, em um mesmo contexto 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
AP 996/DF 	 32 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

fático, dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva em concurso material, 

conforme imputado na denúncia. 

a) Modalidades do crime de lavagem de dinheiro cometidas no caso concreto 

a.1) Pagamentos de dinheiro em espécie 

No caso concreto, comprovou-se que NELSON MEURER recebeu considerável 

quantidade de dinheiro em espécie mediante repasses efetivados por Alberto Youssef e por 

seus entregadores. Conforme se demonstrará a seguir, o recebimento de valores em efetivo no 

caso concreto, por terem sido condutas autônomas dos crimes de corrupção passiva e de 

lavagem de dinheiro cometidos anteriormente pelos réus nas modalidades "solicitar" e 

"aceitar promessa" e haverem se direcionado a ocultar e a dissimular sua natureza, origem, 

localização, movimentação e propriedade, resultou na prática pelos réus do crime de lavagem 

de dinheiro. 

Consoante desenvolvido na denúncia e demonstrado dos autos desta Ação Penal, 

após a solicitação e a aceitação de promessa das vantagens indevidas, as construtoras 

participantes do cartel instituído no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras 

repassaram os valores, originados dos atos criminosos anteriores, para Alberto Youssef, 

principalmente através da contratação fictícia de empresas de fachada da propriedade do 

referido doleiro. 

Naquele contexto, muito embora não tenha havido a prestação de serviços pelas 

empresas de fachada de Alberto Youssef às construtoras integrantes do cartel instituído na 

Petrobras, houve o efetivo repasse dos valores por estas e a emissão de notas fiscais por 

àquelas, tudo com o objetivo de conferir aparência de licitude às operações e viabilizar que o 

doleiro tivesse disponibilidade financeira necessária para repassar o percentual da propina 

devida a seus destinatários finais, ou seja, dirigentes da Petrobras e políticos. Finalmente, 

Alberto Youssef, de posse dos valores originados de contratos dissimulados firmados entre 

suas empresas e as construtoras participantes do esquema, efetivou pagamentos ilícitos, 

inclusive em espécie, aos destinatários finais, inclusive ao Deputado Federal NELSON MEURER, 

do Partido Progressista. 
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Nesse cenário, os valores em espécie repassados por Alberto Youssef a NELSON 

MEURER originaram-se exatamente de contratos dissimulados firmados pelas empresas do 

doleiro com construtoras envolvidas no cartel instalado no âmbito da Petrobras. Tais contratos 

indiscutivelmente constituíram nítidos métodos de lavagem de dinheiro, por terem se voltado 

a dar aparência de licitude e a dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e 

propriedade dos valores relacionados a ele provenientes das infrações penais cometidas em 

prejuízo da estatal. 

As condutas de NELSON MEURER, quando recebeu valores em espécie pessoalmente 

OU por intermédio de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, longe 

de terem constituído mero exaurimento do crime de corrupção passiva nas modalidades 

"solicitar" e "aceitar promessa", apresentaram-se autônomas à corrupção antecedente e 

constituíram condutas pelas quais os réus ingressaram nos atos anteriores de Alberto Youssef, 

através dos quais, mediante a realização de contratos dissimulados, concedeu aparência de 

licitude àqueles mesmos valores, decorrentes de crimes praticados contra a Petrobras. 

Ao haver recebido os valores em espécie e, por esse motivo, ingressado nas 

condutas e sido coniventes com os atos de lavagem praticados •por Alberto Youssef que 

possibilitaram conferir àqueles aparência de licitude, NELSON MEURER efetivamente cometeu o 

crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1° da Lei 9.613/98, na forma do art. 29 do 

Código Penal. 

O dolo, ainda que eventual, de NELSON MEURER nas ocasiões em que, ao ter 

recebido valores em espécie, ingressou nos mecanismos de lavagem de dinheiro praticados 

anteriormente, apresenta-se nítido em razão de (i) Alberto Youssef ser conhecido doleiro 

envolvido com atos de lavagem de dinheiro, inclusive consoante verificado no âmbito da CPI 

do Banestado, que tramitou no Congresso Nacional quando o referido réu já cumpria mandato 

parlamentar, (ii) o parlamentar denunciado ser uma das lideranças do Partido Progressista e do 

núcleo político da organização criminosa desvendada no contexto da denominada "Operação 

Lava Jato", tendo necessário conhecimento do esquema delituoso e de que os valores, 

originados de contratos firmados com a Petrobras, repassados pelas empreiteiras a Alberto 

Youssef, para tomarem-se dinheiro em espécie, necessitavam de ser objeto de mecanismos de 

lavagem de dinheiro; (iii) o parlamentar denunciado ter praticado diversas estratégias de 

lavagem de dinheiro posteriormente ao recebimento dos valores em espécie, como a 

efetivação de dezenas de depósitos fracionados em valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil 
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reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o registro em suas declarações de imposto de renda 

de parte desses valores mantidos em espécie sob sua posse, o que demonstra ter tido 

inafastável conhecimento de que as quantias em efetivo a ele repassadas foram objeto de 

vários ilícitos anteriores, inclusive de crimes de lavagem de dinheiro. 

Quanto a CRISTIANO AUGUSTO MEURER e a NELSON MEURER JÚNIOR, (i) a notável e 

evidente condição de parlamentar e de líder do PP assumida por NELSON MEURER na época dos 

fatos; (ii) os constantes contatos por ele mantidos com diversos políticos em locais também 

frequentados por seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, COMO O 

Hotel Curitiba Palace; (iii) o fato de esses dois réus haverem pessoalmente recebido em nome 

de seu pai NELSON MEURER dinheiro em espécie em datas diferentes e por intermédio de 

entregadores diversos; (iv) a situação de haverem estes réus ao longo de anos e através de um 

mesmo modus operandi contribuído para a prática de crimes por parte de NELSON MEURER; (v) 

a constatação de haverem atuado de maneira concreta para que os valores recebidos em nome 

de NELSON MEURER fossem recebidos e/ou transferidos mediante a adoção de mecanismos de 

lavagem de dinheiro; e (vi) o inequívoco favorecimento pessoal que obtiveram com os 

repasses ilícitos, todas essas constatações, baseadas nos fatos comprovados nos autos, são 

suficientes a concluir que os réus NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER 

ingressaram, com dolo, ainda que eventual, nas condutas criminosas praticadas pelo agente 

público NELSON MEURER, inclusive no tocante aos crimes por ele cometidos de lavagem de 

dinheiro. As circunstâncias fáticas acima referenciadas tornam inafastável a conclusão de que 

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER tinham conhecimento da procedência 

ilícita dos valores em espécie por eles recebidos em nome de NELSON MEURER e que os 

pagamentos a eles destinados decorriam de ilícitos praticados por seu pai enquanto Deputado 

Federal e líder de relevante agremiação partidária. 

a2) Depósitos fracionados com origem não identificada 

Conforme já bem explanado nesta ação penal, as informações bancárias de NELSON 

MEURER revelam reiterados depósitos em dinheiro sem identificação de origem, efetuados em 

múltiplas oportunidades e de forma fracionada, com valores individuais inferiores a R$ 
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10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas mesmas datas ou em datas 

próximas. 

Impende reiterar que o art. 13-1 da Carta Circular n. 3.461/2009 do Banco Central 

estabelece que as instituições financeiras são obrigadas a informar ao COAF "as operações 

realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os 

instrumentos utilizados ou a falta de fundamento económico ou legal, possam configurar a 

existência de indícios dos crimes previstos na Lei n. 9.613, de 1998". 

Além disso, o art. 9°-§1°-I e III da Carta Circular n. 3.461/2009 do Banco Central 

exige que as instituições financeiras adotem sistema de identificação dos responsáveis por 

"depósitos em espécie, saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou 

pedido de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais)" e por emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de 

transferência de fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a RS 

100.000,00 (cem mil reais)", devendo tais operações ser comunicadas ao COAF, nos termos 

do art. 12, inciso I, do diploma normativo em referencia. 

A efetivação de depósitos fracionados, em datas idênticas ou próximas, constitui 

nítida técnica de lavagem de dinheiro conhecida como estruturação, fracionamento, 

"structuring", "smurfing" ou "pitufeo", direcionada a dificultar o rastreamento da origem 

ilícita dos valores. 

No caso concreto, NELSON MEURER teve creditado em suas contas significativa 

quantidade de dinheiro depositado mediante a referida estratégia de lavagem, no valor total de 

R$ 1.461.226,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais), 

em circunstâncias que, somadas à incompatibilidade daquele valor com suas remunerações 

declaradas, à efetivação de diversos depósitos fracionados ocorridos em um mesmo dia e à 

utilização de diversas contas bancárias ao invés de uma, demonstram o nítido propósito de 

ocultar e dissimular a natureza, origem, disposição e movimentação de valores provenientes 

de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

‘5  a.3) Valores em espécie recebidos ilicitamente e informados em suas declarações de 

imposto de renda 
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Confirmou-se nesta Ação Penal que NELSON MEURER, após receber grande 

quantidade de valores decorrentes do esquema delituoso instalado no âmbito da Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras, manteve parte da quantia por ele recebida como dinheiro em 

espécie, conforme inclusive informou em suas declarações de ajuste de imposto de renda 

(anos-base 2010 a 2014): a) ao final de 2010: R$ 108.160,00 (cento e oito mil, cento e 

sessenta reais); b) ao final de 2011: R$ 122.408,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e 

oito reais); c) ao final de 2012: R$ 1.365.410,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e dez reais); d) ao final de 2013: R$ 763.360,00 (setecentos e sessenta e três mil, 

trezentos e sessenta reais); e e) ao final de 2014: R$ 804.550,00 (oitocentos e quatro mil, 

quinhentos e cinquenta reais). 

Consoante comprovado nos autos, no ano de 2012, a quantidade de dinheiro em 

espécie de propriedade de NELSON MEURER teve acréscimo, em comparação com o ano 

anterior, de R$ 1.243.002,00 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil e dois reais), 

enquanto os seus rendimentos líquidos foram, naquele ano, de apenas R$ 861.172,23 

(oitocentos e sessenta e um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos). 

Desse modo, não havendo compatibilidade entre os rendimentos recebidos pelo 

parlamentar ora denunciado com as quantias de dinheiro em espécie por ele próprio 

informadas em suas declarações de imposto de renda, tem-se que grande parte daqueles 

valores mantidos na condição de papel-moeda são originados dos ilícitos criminais por ele 

praticados no âmbito do esquema instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

O registro dessas quantias em declarações de ajuste de imposto de renda constitui 

clássica estratégia de lavagem de dinheiro, dirigida a conferir aparência de licitude aos valores 

ilicitamente recebidos pelo parlamentar no contexto do referido esquema delituoso. 

a.4) Valores pagos mediante operações realizadas do Posto da Torre, em Brasília 

Conforme narrado na denúncia e comprovado nesta ação penal, parte da propina 

repassada por Alberto Youssef a NELSON MEURER foi enviada através do Posto da Torre, em 

Brasília, com menções nominais ao parlamentar e aos valores a ele especificamente 

repassados registrados no sistema de contabilidade paralela denominado "SYSMONEY", 

mantido no referido estabelecimento comercial. 
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Alberto Youssef mantinha com Carlos Habib Chater uma espécie de "conta-

corrente" no contexto das operações realizadas entre ambos no Posto da Torre. Enquanto 

Youssef efetuava pagamentos de fornecedores do Posto da Torre. Chater, em contrapartida, 

disponibilizava valores em espécie para serem distribuídos, a mando do primeiro, a 

integrantes do Partido Progressista no Distrito Federal. Um dos destinatários desses repasses, 

consoante comprovado nestes autos, foi NELSON MEURER. 

As operações realizadas no âmbito do Posto da Torre, entre Alberto Youssef e 

Carlos Habib Chater, proprietário do empreendimento, consistem em crime de lavagem de 

dinheiro. Alberto Youssef, ao receber recursos ilícitos das empreiteiras envolvidas no esquema 

delituoso instituído na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, com o intuito de distanciar e 

dificultar a vinculação daqueles valores com os crimes cometidos em prejuízo da estatal, 

efetuava, com aqueles valores, pagamentos a fornecedores do Posto da Torre e, como 

contrapartida, Carlos Habib Chater registrava os respectivos recursos correspondentes no 

denominado "SYSMONEY" para, posteriormente, efetuar pagamentos em espécie a políticos 

do Partido Progressista, como ao Deputado Federal NEISON MEURER, e, por conseguinte, 

realizar os respectivos descontos no referido sistema de contabilidade paralela. 

Dos registros constantes no "SYSMONEY", constata-se que NELSON MEURER 

recebeu R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) em 19/12/2008, R$ 13.000,00 (treze mil 

reais) em 22/12/2008, R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em 4/1 /2009 e R$ 10.000,00 

(dez mil reais) em 27/1/2009. Logo em seguida, em ocasiões bem próximas aos citados 

pagamentos, o parlamentar depositou valores de forma fracionada em suas contas bancárias 

nas datas de 05/11/2009, na quantia total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e de 

29/01/2009, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em montantes compatíveis com quanto recebido. 

Tudo a corroborar, em conjunto com os dados fiscais e bancários do parlamentar cuja análise 

evidencia incompatibilidade considerável entre os rendimentos declarados, a movimentação 

financeira e os valores em espécie de posse do parlamentar nos anos posteriores, todos os 

relatos prestados nos autos de que NELSON MEURER recebeu dinheiro em espécie por 

intermédio do Posto da Torre, originado do esquema de corrupção instalado no âmbito da 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

As estratégias acima descritas, adotadas por Alberto Youssef e Carlos Habib 

5 

Chater no âmbito do Posto da Torre, direcionaram-se exatamente a dificultar o desvendamento 
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da procedência ilícita e o rastreamento da vinculação dos recursos repassados aos políticos do 

Partido Progressista com os crimes cometidos em prejuízo da Diretoria de Abastecimento da 

Petrobras, constituindo, portanto, atos de lavagem de dinheiro. O Juízo da 13' Vara Federal de 

Curitiba inclusive condenou Alberto Youssef e Carlos Habib Chater pela prática do crime de 

lavagem de dinheiro nos autos da Ação Penal 5047229-77.2014.4.04.7000, mediante sentença 

posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, exatamente por 

haverem, entre outras condutas, utilizado as operações no âmbito do Posto da Torre para 

ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade 

de valores oriundos de crimes praticados em prejuízo da Petrobras. 

A atuação de NELSON MEURER nos ilícitos de lavagem de dinheiro cometidos 

através das operações realizadas no âmbito do Posto da Torre é evidenciada tanto por ter 

recebido dinheiro em espécie originado daquele empreendimento quanto por ter, logo em 

seguida ao recebimento dos recursos ilícitos, efetivado depósitos fracionados e em valores 

inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Sobre esse ponto, o próprio réu, quando ofereceu sua resposta à acusação (fl. 

1114-v) e em seu interrogatório (fl. 2866-v-2867-v), admite ter recebido, no final de 2008 e 

começo de 2009, valores oriundos de José Janene, a título de mero empréstimo 

posteriormente devolvido, asseverando que, caso recebera recursos originados do Posto da 

Torre e de Alberto Youssef, foi sem seu conhecimento e também porque o doleiro era nada 

mais do que um "funcionário de José lanene". A assunção do recebimento dos valores 

repassados por ordem de José Janene, uma das principais lideranças do esquema, em datas 

exatamente idênticas aos pagamentos que lhe foram comprovadamente efetuados e registrados 

no sistema de contabilidade paralela mantido no Posto da Torre, constitui elemento robusto a 

respaldar a conclusão de que NELSON MEURER recebeu os referenciados valores ilícitos, 

repassados em seu beneficio pelo conhecido operador de José Janene, no caso Alberto 

Youssef. 

O fracionamento dos depósitos que efetuou, em quantias inferiores a R$ 10.000,00 

(dez mil reais) e realizados todos nas mesmas datas, constitui forte elemento a concluir que 

NELSON MEURER tinha conhecimento da procedência ilícita das quantias que admite ter 

recebido naquela data, por constituir claro mecanismo de lavagem de dinheiro conhecido 

como estruturação, fracionamento, "structuring", smurfing" ou "pitufeo", por voltar-se a 
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evitar a obrigatoriedade de comunicação dos atos ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras — COAR 

Por todas essas razões, verifica-se que NELSON MEURER praticou atos de lavagem 

de dinheiro, notadamente em relação aos valores em espécie por ele recebidos e originados de 

operações realizadas no Posto da Torre. 

a.5) Valores recebidos mediante doação oficial eleitoral 

No caso concreto, a vantagem indevida também foi repassada em beneficio de 

NELSON MEURER disfarçada em doações eleitorais registradas, ocultando-se e dissimulando-se 

a origem dos valores. Portanto, o dinheiro foi recebido já com a aparência de licitude, em 

sofisticação do processo criminoso. 

Assim, põem-se duas questões distintas: a possibilidade de corrupção e a 

possibilidade de lavagem de dinheiro mediante doação oficial a campanha eleitoral ("caixa 

1"). A resposta a ambas as indagações é afirmativa. 

De fato, quanto à corrupção, o tipo penal não restringe a modalidade de 

pagamento da vantagem indevida. O que a torna indevida é exatamente o ajuste ilícito prévio, 

não o modo de pagamento. Sobre o tema, a doutrina pontua: 

"No caso de uma doação eleitoral, o tipo da corrupção passiva pode 	realizar-se, 

por exemplo, se a vantagem for oferecida com o fito de o autor, funcionário público, 

vir a beneficiar a empresa doadora em uma licitação 	pública, embora não esteja 

determinado de antemão em qual licitação se 	deve dar o favorecimento. (...) 

Uma doação legal, feita conforme os ditames da Lei Eleitoral, pode sim realizar o tipo da 

corrupção passiva, desde que presentes todas as elementares típicas anteriormente 

discutidas, pois a lei exige apenas que a vantagem seja 'indevida' e não 'ilegal'. O elemento 

central seria a exigência de conexão entre vantagem e exercício da função. 

(...) 

Tenha-se em mente novamente um caso hipotético, porém bem próximo da realidade: 

antes da decisão do STF na ADI 4.650 proibindo doação por parte de empresas e das 

recentes modificações na lei eleitoral neste sentido, diz um senador A, que tenta a 

reeleição e possui grande influência junto a uma empresa estatal, a um empreiteiro B: 
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'doe cinco milhões de reais ao meu partido, de forma declarada, que garanto que sua 

empresa participará das obras mais importantes da empresa estatal P'. Seria já 

contraintuitivo dizer que não se trata de um caso de corrupção. 

Nosso ponto aqui é, repita-se: doações ilegais podem servir de indicio, mas não 

constituem por si só crime de corrupção e doações legais não excluem de antemão a 

realização dos tipos penais de corrupção. Nesse sentido decidiu, por exemplo, em 2005, o 

Tribunal Federal da Alemanha — o Bundesgerischtshof ou BGH — cassando decisão da 

instância inferior, que entendia que a legalidade da doação afastaria a tipicidade da 

conduta (ou das condutas, ativa e passiva). De fato, o escopo da norma eleitoral não 

esgota ou abrange a função de proteção da norma dos tipos de corrupção.' 

Não apenas a doutrina brasileira e a Suprema Corte alemã entendem que há 

corrupção nesta situação. O professor Albert Alschuler, da Universidade de Chicago, com 

amplo apoio na jurisprudência das cortes americanas, defende esta possibilidade, se existente 

o "illegal contract", equivalente ao ajuste prévio entre corruptor ativo e passivo. Além disso, 

ensina que os modos clássicos de pagamento de vantagem indevida como o uso de uma "caixa 

de sapatos" desapareceu em favor de equivalentes funcionais, como a contribuição de 

campanha.' 

Outrossim, no caso, o agente delitivo não mais recebeu o dinheiro sujo para 

providenciar atos de lavagem (ex: dinheiro da venda de droga, que é depositado em nome de 

terceira pessoa). Ao revés, recebe o dinheiro lavado, com aparência de licitude, por intermédio 

de transação que seria licita (doação eleitoral) não fosse o acordo prévio que a justifica de fato 

(corrupção). 

Assim, há delitos autônomos e distintos, de modo que a lavagem não se cuida de 

mero exaurimento do crime de corrupção. O pagamento constitui exaurimento do crime de 

corrupção passiva, que se consumou, no caso concreto, com a solicitação da vantagem 

17 LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Financiamento de partidos políticos, caixa dois eleitoral e corrupção. 

In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriana (Orgs.). Crime e política: corrupção, financiamento irregular de 
partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro : FGV Editora, 2017, p. 135-
166, p. 144-146. 

18 "If shoeboxes full of cash are indeed rarer today, perhaps the reason is that public officials and their 
corruptors now have more class. They may have learned that campaign contributions and other `functional 
equivalents', even if not equivalente, are are plenty good enough. Cash bribes may have become infrequent 
not only because they are criminal but also because they are unnecessary." Albert Alschuler, "Criminal 
Corruption: Why Broad Definitions of Bribery Make Things Worse. University of Chicago Public Law & 
Legal Theory Working Paper, n. 502, jan. 2015, p. 27. 
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indevida. Poderiam os valores, consistentes na vantagem indevida, terem sido entregues 

diretamente ao agente público corrompido, por exemplo, em malas. Nada obstante, os agentes 

se utilizaram de estratagema para dissimular a origem ilícita dos recursos, praticando, assim, 

nova conduta criminosa, agora configuradora da lavagem de dinheiro. 

Realmente, os atos cometidos tendentes a concretizar fraudes e simulações, 

destinadas a ocultar e a dissimular a origem e a propriedade dos valores empregados no 

pagamento do acordo de corrupção, consumam o delito de lavagem de dinheiro. Dessarte, 

efetivada a solicitação de vantagem indevida, consumou-se o crime de corrupção passiva. O 

recebimento da vantagem indevida, mero exaurimento do crime de corrupção, deu-se 

mediante outro crime, a lavagem de dinheiro, por doações oficiais eleitorais, que ocultaram e 

dissimularam a origem e a propriedade dos valores, de forma a lhes conferir aparência lícita. 

O repasse do dinheiro como doações eleitorais registradas na Justiça Eleitoral não 

afasta o caráter ilícito do recurso; pelo contrário, consuma e reforça a prática do delito de 

lavagem de dinheiro com a utilização do próprio sistema jurídico para lhe dar a aparência de 

regularidade. A propósito desse tema, colaciona-se trecho do voto do Ministro Celso de Mello 

por ocasião do recebimento da denúncia oferecida em desfavor do Senador Valdir Raupp nos 

autos do Inquérito 3.982/DF: 

"Assentadas tais premissas, tenho para mim, por relevante, que a prestação de contas à 
Justiça Eleitoral pode constituir meio instrumental viabilizador do crime de lavagem de 
dinheiro se os recursos financeiros doados oficialmente a determinado candidato ou a certo 
partido político tiverem origem criminosa, resultante da prática de outro ilícito penal, a 
denominada infração penal antecedente, como os crimes contra a Administração Pública, 
pois, configurado esse contexto, que traduz engenhosa estratégia de lavagem de dinheiro, a 
prestação de contas atuará como típico expediente de ocultação ou de dissimulação da 
natureza delituosa das quantias doadas em caráter oficial oriundas da prática do crime de 
corrupção, p. ex.. Esse comportamento, mais do que ousado, constitui gesto de indizível 
atrevimento e de gravíssima ofensa à legislação penal da República, na medida em que os 
agentes da conduta criminosa, valendo-se do próprio aparelho de Estado, objetivam, por 
intermédio da Justiça Eleitoral e mediante defraudação do procedimento de prestação de 
contas, conferir aparência de legitimidade a doações compostas de recursos financeiros 
manchados, em sua origem, pela nota da delituosidade." 

A Justiça Federal do Paraná já teve a oportunidade de enfrentar a questão. 

Em sentença proferida nos autos do processo de n. 5022179-78.2016.404.7000, o juiz Sérgio 

Moro consignou: 

"424. A realização de doações eleitorais registradas ou a de doação à Igreja não são, por si 

mesmas, ilícitas. Mas se doações eleitorais registradas são realizadas como forma de 
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pagamento de propina em decorrência de acertos com agentes públicos, no caso por 

solicitação do então Senador Jorge Afonso Argello e para blindagem na Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobrás, trata-se de crime de corrupção. 

425. Como já se decidiu, em um caso antigo, nos Estados Unidos, sobre a não 

descaracterização do crime se a propina for repassada como doação eleitoral: 'Se foi aceita 

como uma contribuição de campanha, ela ainda é, não obstante, vantagem indevida. Não é 

relevante em que o dinheiro foi utilizado, mas o propósito pelo qual foi pago' (In re Crum, 

215 N.W. 682, 688 N.D. 1927). 426. Ou, em outro caso antigo, 'a questão não é o que foi 

feito com o dinheiro depois do apelante recebê-lo, mas a razão e o motivo de recebê-lo' 

(State. V. London, 194 Wash. 458, 470, 78 P.2d 548,554 Wash, 1938). 

427. Enfim, é bastante óbvio que a utilização de mecanismos formais e lícitos de 

transmissão de valores não transformam estes em lícitos se a própria causa deles é 

criminosa. (...) 

Questão que se coloca é se os repasses na forma de doações aparentamente lícitas 

configuram, além de corrupção, condutas de lavagem de dinheiro. 

Poder-se-ia, como fazem algumas Defesas, alegar confusão entre o crime de lavagem e 

o crime de corrupção, argumentando que não haveria lavagem antes da entrega dos valores. 

Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupção, 

consistindo no repasse indireto dos valores. 432. Vinha este Juízo adotando a posição de 

que poder-se-ia falar de lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta 

pertinente ao crime antecedente. 

Assim, por exemplo, só haveria lavagem se, após o recebimento da vantagem indevida 

do crime de corrupção, fosse o produto submetido a novas condutas de ocultação e 

dissimulação. 

A realidade dos vários julgados na assim denominada Operação Lavajato recomenda 

alteração desse entendimento. 

A sofisticação da prática criminosa tem revelado o emprego de mecanismos de 

ocultação e dissimulação já quando do repasse da vantagem indevida do crime de 

corrupção. 

Tal sofisticação tem tomado desnecessária, na prática, a adoção de mecanismos de 

ocultação e dissimulação após o recebimento da vantagem indevida, uma vez que o 

dinheiro já é recebido com aparência lícita. 

Este é o caso, por exemplo, do pagamento de propina disfarçada em doações eleitorais 

registradas. Adotado esse método, a propina já chega ao destinatário, o agente político, com 

aparência de licita, tornando desnecessária qualquer nova conduta de ocultação ou 

dissimulação. 

(...) 
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440. Não seria justificável premiar o criminoso por sua maior sofisticação e ardil, ou 

seja, por ter habilidade em tornar desnecessária ulterior ocultação e dissimulação do 

produto do crime, já que estes valores já lhe são concomitantemente repassados com a 

aparência de licitude. (...) 

As condutas, embora concomitantes, afetam bens jurídicos diferenciados, a corrupção 

a confiança na Administração Pública c no império da lei, a lavagem, a Administração da 

Justiça e o domínio econômico e até mesmo a integridade do processo eleitoral. 

Assim, se no pagamento da vantagem indevida na corrupção, são adotados, ainda que 

concomitantemente, mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a conferir aos valores 

envolvidos a aparência de licito, configura-se não só crime de corrupção, mas também de 

lavagem, uma vez que atribuída ao produto do crime de corrupção a aparência de licitude. 

Forçoso reconhecer, diante da concomitância, o concurso formal entre corrupção e 

lavagem. 

Portanto, foram seis crimes de corrupção e três de lavagem de dinheiro, um para cada 

conjunto de pagamentos ou recebimentos de propinas com ocultação e dissimulação." 

(negritos acrescidos) 

No julgamento da apelação, o Relator, Desembargador Federal João Pedro 

Gebran Neto, trouxe excelentes argumentos adicionais sobre o crime de lavagem mediante 

doação eleitoral e sua autonomia relativamente ao delito de corrupção: 

"A defesa de JORGE AFONSO ARGELLO argumenta que a conduta seria atípica, por 

inocorrência de ocultação ou dissimulação. O argumento não merece guarida. As doações 

configuraram manifesta dissimulação. Apesar de formalmente regulares, com a aparência 

de negócios jurídicos lícitos, as doações representaram sofisticado subterfúgio 

encontrado para viabilizar a dissimulação da natureza dos recursos de origem 

criminosa. A prova dos autos tomou nítido que a real intenção das empreiteiras e de seus 

dirigentes não era realizar doações a partidos políticos ou doação para promover a festa de 

Pentecostes realizada pela Paróquia de São Pedro. O conjunto probatório deixou claro que 

os valores envolvidos nas referidas doações representavam, na verdade, a contrapartida pela 

proteção prometida pelo ex-Senador no âmbito das investigações das CPIs da 

PETROBRAS. A questão atinente às doações eleitorais é bastante peculiar. Uma leitura 

precipitada do caso poderia levantar a dúvida se as doações oficiais (chamadas de 

caixa 1, em contraposição à chamada caixa 2) configuram lavagem de dinheiro ou 

seriam operações lícitas praticadas pelas empresas no âmbito da atividade política. É 

inequívoco que, ao tempo dos fatos (e isto já não é mais permitido nos dias atuais) 

eram lícitas de doações por pessoas juridicas aos partidos políticos, nos termos do art. 
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20, da Lei n° 9504/97, posteriormente alterada pela Lei n° 13.165 /2015. Assim, em 

regra, as doações eleitorais não eram atividades proibidas, especialmente queando feitas 

de forma direta, formal e em conformidade com a disciplina legal. Ocorre que este 

dado não é excludente da ilicitude, ao revés, pode ser o revelador dela. Comprar bens, 

fazer transações comerciais, aplicações financeiras são modalidades de condutas que, 

eventualmente, podem caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, quando decorrer 

da conversão de ativos ilícitos em lícitos, consoante o disposto no art. 1°, e seus 

parágrafos, da Lei n° 9613/98, tanto em sua redação original, bem como com as 

modificações introduzidas pela Lei n° 12.683/2012. Ontologicamente, não há qualquer 

diferença entre comprar um imóvel, uma obra de arte, transferir recursos para uma 

empresa of shore ou a doação de recursos para partidos políticos ou para uma igreja, 

quando estes valores tiverem origem sabidamente ilícita e a finalidade for a conversão 

destes ativos (recursos) ilícitos em lícitos. O que caracteriza a ocorrência do crime de 

lavagem de dinheiro é exatamente esta conversão de recursos ilícitos em lícitos, 

mediante negócio jurídico com aparente licitude." 

Adicionalmente, o mesmo Relator, Desembargador Federal João Pedro 

Gebran Neto, esclareceu que nem todas as fases da lavagem precisam ser efetivadas para a 

configuração do crime e que atos como a elaboração de recibos eleitorais e o registro das 

doações, posteriores às transferências bancárias que exauriram a corrupção, bem demonstram 

a autonomia delitiva: 

"Os ciclos da lavagem de dinheiro se decompõem em três fases, consoante a 

explicação do Grupo de Ação Financeira (GAFO: a) ocultação ou colocação 

(placement stage); b) escurecimento ou dissimulação (layering stage); c) 

reintegração (integration stage). 

Nada obstante haja esta clássica divisão, é consabido que os fatos não 

necessariamente se encaixam com perfeição ao modelo, dado o 'complicado 

polimorfismo das condutas, na expressão de Rodrigo Sanchez Rios (Advocacia e 

Lavagem de Dinheiro, Série GVL,aw, ed. Saraiva, 2010). É assente na doutrina e na 

jurisprudência, todavia, que o tipo penal, para a sua consumação, não exige a 

ocorrência das três fases. É dizer, a mera ocultação - primeira fase do ciclo da 

5 lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias as etapas de dissimular 

e reinserir os ativos na economia formal. (...) 
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Ficou suficientemente demonstrado que os recorrentes dissimularam a natureza e 

disposição de vultosos valores provenientes do crime de corrupção passiva, em 

forma de doações eleitorais e doação para a Paróquia São Pedro, que acabaram 

sendo reinseridos na economia formal em atividades de cunho eleitoral, que 

beneficiaram o então Senador JORGE AFONSO ARGELLO e a Coligação que 

dava suporte à sua candidatura. (...) 

Em primeiro lugar, reitero o entendimento de que, além dos próprios 

crimes de corrupção praticados por JORGE AFONSO ARGELLO, 

também devem ser considerados como crimes antecedentes os crimes de 

cartel e de fraude às licitações narrados na denúncia que fazem parte do 

enorme esquema criminoso que vitimou a PETROBRAS. 

Nada obstante, ainda que fosse admitir exclusivamente os crimes de 

corrupção passiva praticados pelo réu JORGE AFONSO ARGELLO como 

sendo os crimes antecedentes, os subsequentes atos fraudulentos por 

meio dos quais se efetivaram as doações são suficientes para 

caracterizar a prática autônoma dos crimes de lavagem. 

A sentença ressaltou com propriedade que os réus utilizaram um sofisticado 

meio para realizar o pagamento da propina. Acrescento que não se trata 

apenas de sofisticação. Os mecanismos de entrega da propina utilizados 

pelos réus envolveram atos concretos subsequentes e independentes ao 

simples pagamento da propina, situados em momento posterior à fase de 

exaurimento dos crimes de corrupção. No tocante às doações eleitorais 

registradas, é imperioso observar que as transações envolveram a 

confecção de documentos oficiais relacionados às eleições de 2014, 

intitulados de 'Recibo Eleitoral', assinados por representantes das 

empreiteiras, elaborados para serem apresentados perante a Justiça 

Eleitoral (evento 2, OUT 19 e 32). A elaboração de tais documentos 

destinados à Justiça Eleitoral não guarda qualquer relação com os 

crimes de corrupção. A fase de exaurimento de cada um dos crimes de 

corrupção havia se encerrado com a transferência bancária de valores 

aos partidos políticos. A confecção de tais documentos e o registro das 

doações perante a Justiça Eleitoral foram atos realizados especialmente 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
AP 996/DF 	 46 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

para dissimular a natureza dos valores provenientes da corrupção. Mas 

além de esconder o real motivo das transações, o registro perante a 

Justiça Eleitoral possibilitou a reinserção do dinheiro na economia 

formal, em benefício de atos das campanhas do ex-Senador e da demais 

candidaturas da sua Coligação nas eleições de 2014. 

Com efeito, não é necessária prova de um ciclo completo de lavagem, com 

colocação (placement), dissimulação ou circulação (layering) e a integração 

(integration). No caso da legislação brasileira, o tipo penal não incorporou 

ou fez qualquer referência à segmentação, motivo pelo qual para a 

tipificação não tem ela maior importância. A realização de qualquer das 

condutas atinentes a qualquer fase, em caso no qual seja possível a 

segmentação, é apta a configurar a prática do crime. O objetivo da 

criminalização da lavagem foi o de impedir que os criminosos pudessem 

fruir do produto de sua atividade. Na feliz expressão de Kai Ambos, o 

criminoso 'deve, no verdadeiro sentido da palavra, permanecer sentado em 

seu capital sujo' (AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal. Porto 

Alegre: Sergio Fabris, 2007, p. 63). Assim, pela essência da norma, 

qualquer movimentação do dinheiro sujo sob disfarce de valores lícitos, 

como aconteceu no caso presente, caracteriza crime de lavagem. Não se 

pode desprestigiar a norma que possui objeto muito claro, não apenas 

de criar mais um tipo penal. É incontestável a natureza autônoma do 

crime de lavagem de dinheiro com relação ao seu antecedente, aqui já 

exaurido pelo pagamento. Nos crimes de corrupção, cabe recordar, que 

o efetivo pagamento sequer é essencial ao tipo penal. Nessa conjugação 

de balizas, não se pode admitir, como regra geral, que o ato - posterior, 

autônomo e sem necessária relação com o primeiro - tendente a ocultar ou 

dissimular a origem ilícita de dinheiro já incorporado ao patrimônio do 

agente seja mero exaurimento da corrupção. Caso contrário, equiparar-se-ia 

aquele que recebe dinheiro da corrupção e nada mais faz, com aquele que 

busca - com nova conduta - incorporar o proveito do crime dando-lhe a 

aparência de lagalidade. Por tais fundamentos, não deve prevalecer a tese 
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das defesas de que o crime de lavagem configura mero exaurimento do 

delito de corrupção." 

Então, resta evidenciada igualmente a lesão à regularidade do sistema eleitoral, 

visto que dinheiro de origem ilícita foi registrado como doação oficial para campanha eleitoral 

com a precisa finalidade de ocultar a sua origem e o real motivo da transferência de valores, 

operando-se singular lavagem de dinheiro. O acusado usufruiu da vantagem indevida 

travestida de doação oficial por meio de pagamentos de material de campanha, programas de 

TV e de cabos eleitorais. 

Ainda sobre a tipicidade objetiva da conduta, vale ter em mente que todo o 

dinheiro declarado como receita por NELSON MEURER foi declarado como despesa, ou seja, foi 

gasto. Isso, obviamente, engloba os R$ 500.000,00. Quer tanto dizer que não se há de falar em 

aplicação, ainda que disfarçada, da chamada teoria da contaminação total'', tratada sobretudo 

pela doutrina alemã, segundo a qual a inserção de valores ilícitos em uma conta contaminaria 

os valores lícitos. Aqui, houve indubitavelmente o uso dos valores ilícitos previamente 

lavados mediante doação oficial. 

Por fim, de se reter que utilizar o aparelho do Estado como meio para lavar o 

dinheiro é, como dito pelo eminente Ministro Celso de Mello, comportamento ousado e 

atrevido, que ofende de modo ainda mais grave o bem jurídico protegido pela norma. 

Assim, até pelo alto conteúdo de injusto da conduta de lavagem, não se há de falar em 

mero exaurimento do crime anterior tampouco de aplicação da consunção." 

19 Vide, entre outros: NESTLER, Comelius; HERZOG, Felix. Geldwãschegesetz. 2. ed. München, C. H. Beck, 
2014, p. 68. 

20 "Na noção ora adotada, a consunção tem cariz axiológico, a se verificar no caso concreto. Em uma análise 
global (conjunta) dos fatos criminosos, um deles se mostra insignificante valorativamente (e não 
insignificante isoladamente considerado) frente ao outro ou outros, de modo que perde seu significado 
autônomo e seria desproporcional a apenação do seu autor também em razão do seu cometimento. Por isso 
mesmo, não se coaduna com qualquer relacao lógica necessária entre as normas ou entre os fatos. Tem razão 
Figueiredo Dias ao dizer que passa a relevar o 'comportamento global' do agente e os 'concretos sentidos de 
ilícito que nele se exprimem', o que torna a argumentação apenas substancial (embora não seja de acolher o 
aparente dualismo metodológico do autor no sentido de que a especialidade e a subsidiariedade teriam a 
solução por uma argumentação lógico-formal). Com a mesma orientação, Aldo Moro, para quem não a 
unidade de fato, no sentido comumente estabelecido pela doutrina, mas a unidade de valor jurídico da 
situação de fato que se trata do fundamento da aplicação de uma só norma." COSTA, Pedro Jorge. A 
consunção no direito penal brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 198-199. 
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Vejamos, então, cada um dos contextos de corrupção passiva e lavagem de dinhei-

ro nos quais envolvido o Deputado Federal NELSON MEURER. 

III.d) Corrupção passiva: recebimento de propina pelos acusados e estratégias de 

lavagem de dinheiro 

III.d.1) Participação de NELSON MEURER na corrupção passiva e no consequente recebi-

mento de propina por Paulo Roberto Costa e pelo Partido Progressista, mediante estra-

tégias de lavagem de dinheiro 

No âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, sobretudo a partir de 

2006, em todos os contratos celebrados com empresas cartelizadas, houve o pagamento de 

vantagens indevidas de pelo menos 1% (um por cento) do valor total contratado. O repasse de 

valores ilícitos também ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais, ou seja, o percentual era 

calculado sobre o valor total dos contratos e aditivos. 

O montante da propina era dividido, regra geral, da seguinte forma: 1) 60% (ses-

senta por cento) eram destinados ao Partido Progressista; 2) 20% (vinte por cento) eram reser-

vados para custos operacionais, tais como emissão de notas fiscais, pagamento de tributos, 

despesas de envio etc; 3) 20% (vinte por cento) eram divididos entre o Diretor de Abasteci-

mento e os operadores do esquema, da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento) eram apro-

priados por Paulo Roberto Costa; b) 30% (trinta por cento) eram retidos por José Janene e, 

posteriormente à sua morte, por Alberto Youssef, inclusive, para distribuição entre os inte-

grantes do PR 

O esquema de corrupção, portanto, tinha por intuito beneficiar não apenas ao Di-

retor de Abastecimento da Petrobras, mas também ao Partido Progressista e aos seus líderes 

(agentes políticos de envolvimento mais destacado no comando da agremiação partidária) — 

dentre eles, conforme já delineado, o Deputado Federal NELSON NIEURER —, responsáveis pela 

indicação e manutenção de Paulo Roberto Costa no cargo. 
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TAREIA DE CONTRATOS COM A PETROBRAS 

ENIPREFIT,IRA Cl INSTRUNIENTO DATA VALOR 
PROPINA 

(pelo menos I%) 

ENGEN1X 0803.0030725.07.2 Inicini 30/03/2007 RS 224.989.477.13 RS 2.249,8 	77 

Aditivo 3 18/03/2008 RS 1.880.515,60 RS 18.805,16 

Aditivo 4 21/05/2008 RS 1.461.258,51 R5 14.612.59 

Aditivo 5 08/0712008 RS 291.215.21 R52.912,15 

Aditivo 6 23/12/2008 RS2 823.101.16 R$ 28.231,01 

Aditivo 7 16/04/2009 RS 12.929.465,28 RS 129.294.65 

Aditivo 8 25/05/2039 RS 4.773.234.41 RS 47.732,34 
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O esquema criminoso envolvia a corrupção passiva de Paulo Roberto Costa e ou-

tros, aí incluído, em concurso de ação e de vontades, o denunciado NELSON MEURER, à época 

um dos líderes do Partido Progressista, responsável pela manutenção do Diretor de Abasteci-

mento no cargo, como também, e de forma concomitante, a corrupção ativa, por parte dos 

executivos das empreiteiras cartelizadas. 

Nessa linha, tem-se que, dentre as pessoas jurídicas participantes do esquema cri-

minoso em questão, as empresas' Engevix Engenharia S/A, Gaivão Engenharia S/A, Constru-

ções e Comércio Camargo Corrêa S/A, UTC Engenharia S/A, OAS Engenharia S/A e a Men-

des Júnior Trading e Engenharia S/A celebraram os seguintes contratos, aditivos e transações 

extrajudiciais com a Petrobras, no âmbito da Diretoria de Abastecimento, nos quais houve o 

pagamento de propina no montante de pelo menos 1% de seus valores globais, considerando 

todos os tipos de ajustes:" 

21 Está declinada neste ponto parte do conjunto de empresas participantes do esquema criminoso em questão, 
perfazendo os respectivos contratos, por ora, o objeto da imputação subjacente. Vale registrar, todavia, que 
outras empresas também se inserem neste contexto, como as antes referidas Odebrecht e Queiroz Galvão. 

22 Os contratos das empreiteiras com a Petrobras e as informações sobre os respectivos pagamentos encontram-
se em mídia constante dos Apensas 1 ou 2. Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da UTC Engenharia S/A, em 
seu Termo de Colaboração n. 09, confirmou o pagamento de propina de 1% (um por cento) dos contratos ao 
Partido Progressista no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras: "(.) QUE JANENE disse ao 
declarante que tinha uma Diretoria na PETROBRAS, a Diretoria de Abastecimento, e que a UTC tinha 
muitos contratos e que, por isto, gostaria de conversar; QUE houve um jantar, no apartamento de JOSÉ 
JANENE, no Itaim, em São Paulo, oportunidade em que JANENE apresentou PAULO ROBERTO COSTA; 
QUE JOSÉ JANENE, representando o PARTIDO PROGRESSISTA, era o responsável pela indicação de 
PAULO ROBERTO COSTA; QUE JOSÉ JANENE disse isto neste encontro e isto não era segredo; QUE o 
declarante já possuía certo conhecimento de PAULO ROBERTO, de cumprimentar, por conta da 
PETROBRAS; QUE nesta época JANENE já se autointihdava 'dono do PARTIDO PROGRESSISTA', QUE 
isto era dito inclusive em jantares pelo próprio JANENE; QUE neste mesmo dia JANENE apresentou 
PRIMO ao declarante; QUE em relação a PAULO ROBERTO COSTA, JOSÉ JANENE disse que todos os 
contratos que fossem vinculados à Diretoria de Abastecimento o declarante teria que contribuir ou 'dar 
uma participação' para o PARTIDO PROGRESSITA; QUE neste mesmo dia, ao que se recorda. PRIMO foi 
apresentado ao declarante como sendo um empresário amigo de JANENE, do ramo hoteleiro, que 
precisaria de ajuda; QUE somente veio a saber que PRIMO era ALBERTO YOUSSEF algum tempo depois; 
QUE este dia foi mais uma apresentação e que JANENE disse ao declarante que havia muitas obras na 
PETROBRAS, na área de Abastecimento, a serem realizadas; QUE em outra data, um mês depois mais ou 
menos, JANENE chamou o declarante e estabeleceu que deveria haver o pagamento de I% do valor do 
contrato que fosse assinar; Que JANENE queria mais, mas foi focado em 1% (...)" (documento constante 

dos Apensos 1 ou 2). 
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Aditivo II 06/11/2009 RS 1.186.087,59 RS 11 .860.88 

Aditivo 17 10/06/2010 RS 21.092.353,90 RS 210.923,54 

Aditivo 22 04/01/2011 RS 3.705.138,80 RS 37.051,39 

Aditivo 24 28/02/2011 RS 2.565.268,91 RS 25.652,69 

Aditivo 25 23/03/2011 RS 300.067.46 RS 3.003,67 

Inicial 31/08/2007 RI 165.500000,00 RI 1.655000,00 

Aditivo 2 21/10/2008 RI 1.338.881,80 RS 13.388,82 

Aditivo 3 01/12/2009 RS 2.099.567,71 RS 20.995,68 

09000034522.07.2 Aditivo 5 30/12/2009 RS 3.257.094,20 RI 32.570.94 

Aditivo 9 25/08/2010 RS 2.718.434,71 RI 27.184,35 

Transado Extrajudicial 01/04/2011 R121.928,421,00 RS 219.284,21 

Aditivo 15 02/12/2011 RS 4.704.265,96 RS 47.042,66 

Inicial 20/08/2008 RS909.448 100,48 RS 9.094,481,00 

Aditivo 7 14/04/2011 RS 12.041.032,47 RS 120.410,32 

0800.0044602.08.2 Aditivo 8 22/09/2011 RS 98259.865,59 RI 982,598,66 

Aditivo 9 29/12/2011 RI 37.925,548,46 RS 379.255,48 

Transado Emajudicial 02/01/2012 RS 21.485.668,86 RS 214.856,69 

8500.0200037.09.2 e Inicial 30/04/2009 RS 591.324.228,09 RS 5.913.242,28 

0800.0349742.09.2 Planilha de aditivos 15/03/2012 RS 61.794.587,63 RS 617945,88 

Inicial 30/07/2009 RS 1.218.080.80 RI 12.180,00 
0800.0051917.09.2 

Aditivo 3 09/11/2009 RS 124.032,00 RS 1 240,32 

Inicial 06/10/2009 RS 493.508.317.61 RI 4.935.083,18 

Aditivo I 31/03/2010 RS 56.487,00 RS 564,87 
0800.0051044.09,2 

Aditivo 2 03/05/2010 RS 2.148.548,80 RS 21.485,49 

Aditivo 3 14/03/2011 RS 5.372.906,07 RI 53.729,06 

0800.0056901.10.2 e 
Inicial 0/1/03/2010 RI 1.115.000.000,00 RS 11.150.000,00 

6810.0000074.10.2 

Inicial 06/12/2010 RS 17.911.328,41 RS 179113.28 

0800.0363220 10.2 Aditivo 2 25/07/2011 RS 1.441.969,06 RS 14.419,69 

Aditivo 3 28/11/2011 RS 325.520,24 RS 3.255,20 

0802.0032087.07.2 Inicial 07/05/2007 RI 12.716.909,83 RS 127.169,10 

0802.0032088.07.2 Inicial 07/05/2007 RS 12.639.601,78 RS 126_396,02 

0802.0032615.07.2 Inicial 24/05/2007 RS 5.980.000,00 RS 59.800,00 

Inicial 31/07/2007 RS 429.207.776,71 RS 4.292.077,77 

Aditivo 10 13/08/2009 RS 19.395.608.32 RS 193.956,08 
0800.0033808.07,2e 

Aditivo M 05/03/2010 RS 78.836.278,05 RS 788.362,78 
8500.0000003.09.2 

Planilha de aditivos 15/04/2010 RS 4980972723 RS 498.097,27 

Aditivo 17 01/04/2011 RI 6.732.199,22 RS 67.321,99 

Inicial 21/12/2007 RS 737.415.837,24  "RS 7.374.158,37 

Aditivo 3 19/03/2009 RS 41.958.147,78 RS 419.581.48 

Aditivo 4 12/02/2010 RS 11.740.848,13 RI 117.408,48 
0800.803726907.2 

Aditivo 5 26/03/2010 RS 61.577.918,89 RS 615.779,19 

Aditivo 10 04/10/2010 RS 101.956.310.61 RI 1.019.563,11 

Aditivo 14 21/09/2011 RS 58.140.563,34 RS 581.405.63 

Inicial 05/09/2008 RI 537.616.945,47 RS 5.376.169,45 

Aditivo 5 02/06;2010 RS 25.872.295,46 RI 258.722,95 

Aditivo 8 04/03/2011 RS 38.159.222,22 RS 381.592,22 

0802.0345222.08.2 Aditivo 9 01/07/2011 RS 39.384.435,01 RI 393.844,35 

Aditivo 10 12/09/2011 RS 105.006.797,97 RS 1.050.067,98 
CAIXÃO 

Planilha de aditivos 16/09/2011 RS 12.058.978,22 RS 120.589,78 

Aditivo 12 29/12/2011 RS 88.689.113,98 RI 886.891,14 

0800.0049738.09.2 e Inicial 30/04/2009 RS 730350.000.03 RS 7.307.500.00 

8500.0300039.09.2 Planilha de aditivos 14/09/2011 RI 1,492.028,64 RS 14.920,29 

Inicial 18/03/2010 RS 122 024.562,53 RS 1.220.245.63 

0802.0057461.102 Planilha de aditivos 11/11/2011 RS 1.721.643,57 RS 17.216,44 

Aditivo 4 23/01/2012 RS 3.029.651,11 RS 30.296,51 

Inicial 14/07/2010 RS 711,070.084,88 RS 7.110.700,85 
0859.0059374.10.2 

Aditivo 6 23/03/2012 RS 4.491.875,21 RI 44918,75 

0800.0060661.10.2 Inicial 26/09/2010 RS 568.967.025.10 RS 5.689.67025 

0800.0360702.10.2 e 
Inicial 10/09/2010 RI 977.814.500,00 R19778.145,90 

6810.0003125.10 

0800.0087262.13.2 e Inicial 10/09/2010 RS 498.047.383,64 "RS 4.980,473,84 

8500,0000060.10,2 Aditivo 2 03/06/2011 RI 3.245.092.44 RS 32.450,92 

Inicial 29/10/2010 RS 1,162.033.989,03 RS 11.620.839,89 

Aditivo 4 09/11/2011 RI 478289,57 RI 4.782,90 
0800.0062504.10.2 

Aditivos 12/12/2011 RS 77.632.651.68 RS 776.326,52 

Planilha de aditivos 06/03/2012 RS 37.756.205.48 RI 377.562,05 

08020066782.11.2 Inicial 01/06/2011 RS 188.522.063,78 RI 1.885.226,64 
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Inicial 31/08/2007 RS 1.821.012.130,93 RS 18.210.121,31 

Planilha de aditivos 06/06/2008 RS6.196.729,27 RS 61.967,29 

Aditivo 2 17/11/2008 RS 258.681,39 RS 2.586.81 

Aditivo 3 17/11/2008 R.S 828.226,03 RS 8,282.26 

Aditivo 4 03/02/2009 R$ 9.875.000.00 RS 98.750,00 

Aditivo 5 17/04/2009 I15 29.601.051,52 RS 296.010,52 

Aditivo 6 31/08/2009 RS 20.501.924,03 RS 205.019,20 
0800,0035013.07.2 

Aditivo 9 12/04/2010 RS 3.301.764,39 RS 33.017,64 

Aditivo II 30/07/2010 RS 345.986.318,13 Fl5 3.459.863.18 

OAS Aditivo 12 17/02/2011 RS 9.427.610.90 RS 94.276,11 

Aditivo 14 18/07/2011 RS 11.098862,32 RS 110.988.62 

Aditivo 16 16112/2011 RS 15.901.701,95 RS t59.017,02 

Planilha de aditivos 11/01/2012 RS 18.675.869.52 RS 186.758,70 

Planilha de aditivos 23/01/2012 RS 47.360.664,16 RS 473.606,64 

0800,0055148.09,2 e Iniciti 10/12./2009 RS 3,190,646.503,15 RS 31.906.465,03 

8500.000005609.2 Planilha de aditivos 12/01/2012 RS 38.562.031,42 RS 385.620,31 

8500,000:057.09.2, ltticial 10/1212009 RS 1.485.103.581,21 RS 14.851.035,83 

0800.0053456,09.2 e 
0800.0087625.13.2 Planilha de aditivos 28/12/2011 RS 8.032.340,38 RS 80.323,40 

MENDFS JUNIOR Inicial 07/05/2007 RS 711.924.823,57 RS 7.119.248,24 

Aditivo 6 25/04/2008 RS 280.042,00 FtS 2.800,42 

Aditivo 9 21/11/2008 RS 138.41900 RS 1.384.19 

Aditivo 10 24/11/2008 R5 4057.063,31 RS 49.57068 
01300,0031362.07.2 

Aditivo 12 07/04/2009 RS 2,877.295,29 RS 28.772,95 

Aditivo 14 28/08/2009 RS 34.590.682,34 RS 345.906,82 

Aditivo 22 30/04/2010 RS 124.916.546,43 RS 1.249,165,46 

Aditivo 28 02/12/2010 RS 93.711.779,47 RS 937.117,79 

Inicial 21/12/2007 RS 696.910.620,73 RS 6.969.106,21 

Aditivo 9 18/12/2009 RS 4.917.234,38 RS 49.172,34 

Aditivo 10 26/04/2010 RS 1.752,145.42 RS 17.521,45 
0800.0038600 07.2 

Aditivo 11 07/07/2010 RS 61.875.012,09 135 618.750.12 

Aditivo 14 16103/2011 RS 73.188.266,70 RS 731.882,67 

Aditivo 17 05/12/2011 RS 112.521.146,14 RS 1.125.211,46 

Inicial 	. _ 07/07/2008 RS 2.252.716536.05 RS 22.527.105.36 

Aditivo 2 
' 

23/01/2009 RS 4226.610,11 R$ 42.266,10 

Aditivos 18/06/2009 RS 2.497.772,84 RS 24.977,73 

Planilha de aditivos 30/07/2009 85 14,185,201,48 RS 141.852,01 

Aditivo 8 23/03/2010 RS 2.000.707.45 RS 20.007.07 

Aditivo 10 - 21/06/2010 RS 20.132.536,49 85 201,325,36 
0501.0343363.082 

Planilha de aditivos 31/08/2010 RS 2.824.567,00 RS 28.245,67 

Aditivo 13 05/01/2011 85 15.441.243,16 RS 154.412,43 

Aditivo 14 06/05/2011 12.5 316,138.786.64 as 3.161.387,81 

Planilha de aditivos 11/07/2011 RS 1.136882,17 RS 11.368,82 

Aditivo 15 29/08/2011 RS 2.862.303,65 RS 28.623.04 

Aditivo 18 02/12/2011 RS 10.527.457,50 RS 105.274,58 

0802,0045377.08.2 Inicial 05/09/2008 RS 493,561.194,26 RS 4.935.611,94 

Planilha de aditivos 03/02/2010 85 4.447.921.59 RS 44479,22 

Planilha de aditivos 18/02/2010 RS 556.502,87 RS 5.565,03 

Planilha de aditivos 03/03/2010 RS 1.050.308,95 RS 10.503.09 

Planilha de aditivos 17/03/2010 RS 1.540.30 8515,44 

Planilha de aditivos 18/05/2010 RS 518.743,51 855.187,44 

Planilha de aditivos'  24/05/2010 RS 92.148,08 RS921,48 

Planilha de aditivos 14/06/2010 RS 2.915,04 R329,15 

Planilha de aditivos 09/0102010 RS 2.275.309,26 RS 22.753.09 

Planilha de aditivos 08/09/2010 RS 241.641,11 RS 2.416,41 

Aditivo 4 23/09/2010 85 9.321.544,22 85 93.215,44 

Planilha de aditivos 16/11/2010 RS 969.187.64 as 9,691.88 

Planilha de aditivos 05112/2010 RS 922,11706 R5 9.221,18 

Transaçâo Extrajudicial (Planilha de 
aditivos) 

06/12/2010 RS 64.388 303,72 RS 643.883,04 

Planilha de aditivos 17/12/2010 RS 762.934,27 85 7.629,34 

Planilha de aditivos 02/02/2011 RS 101.450.68 RS 1.014.51 

Planilha de aditivos 08/02/2011 RS 311.118,08 RS 3.111,18 

Planilha de aditivos 15/03/2011 RS 793.380,08 RS 7.933,80 

Planilha de aditivos 27/04/2011 RS 6.707,45 RS 67,07 

Planilha de aditivos 08/07/2011 RS 403.933,18 125 4.039,33 

Manilha de aditivos 01/08/2011 RS 165.313.08 RS 1.653.13 

Transaçâo Extrajudicial (Planilha de 
aditivos) 

30/09)2011 85 443,860,15 RS 4.418,60  
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Aditivo 6 	 30/09/2011 	 RS 83.364.082,38 	 RS 833.640,82 

Planilha de aditivos 	 27/10/2011 	 RS 2.266.320.28 	 RS 22.66320 

Planiffia de aditivos 	 30/12/2011 	 14.5 1.345.224,63 	 RS 13.452.25 

Planilha de aditivos 	 30/12/2011 	 RS 7.943.670,37 1(5 79.436.70 

Aditivo 10 	 30/03/2012 	 RS 107.273.036.38 	' 	 - RS 1.072.730,36 

Inicial 	 12/01/2009 	 RS 220.990.00000 	 RS 2.209.900,00 
0802.004865909.2 

Aditivo 7 	 24/11/2010 	 RS 12.804.954,51 	 RS 128.049.55 

0858.0069023.11.2 	 Inicial 	 02/09/2011 	 RS 1.869.624.803,00 	 RS 18.696.248,00 

Inicial 07/07/2008 RS 2.488315.505.20 RS 24.883.155,05 

Aditivo 2 18/02/2009 RS 4.949.728,18 1(5 49.497,28 

Aditiva 5 15/09/2009 1(5 503.875.19 RS 5.038,75 

Manilha de aditivos 18/09/2009 RS 24.071.005,95 1(5 240.710,06 

Aditivo 6 22/09/2009 RS 3.466.035,30 1(5 34.660,35 

Planilha de aditivos 12/08/2010 11.5 4.732.687,48 1(8 47.326.87 
0800.13043403.08.2 

Aditivo 10 25/11/2010 1(8 3.389.109,81 1(8 33.891.01 
CAMARGO 

Aditivo II 21/02/2011 1(8 11.899.034.25 RS 118.990,34 CORRF.A 

Aditivo 12 05/04/2011 1(3 2.688.243,85 1(5 26882,44 

Aditivo 13 15/08/2011 RS 1.901.185,32 RS 19.011,85 

Aditivo 14 06/02/2012 RS 1.6604182,35 RS 16.604.82 

Planilha de aditivos 15/02/2012 RS 79.971.168.76 RS 799.711,69 

0800.0087624.13.2, 
8503.0000060.09.2 e Inicial 22/12/2009 1(53.4' t.000.000,00 1(8 34.110.000,00 

0803.0053457.09.2 

LITC 	 0858 0072004.11.2 	 Inicial 	 27/12/2011 	 1(3 3.824.500.000,00 	 R$ 38.245.040,00 

123 admito' e 4 transações 	
rmtn, 30,03,2007 e 	Valor tom' dos cosei raios. aditivos e 	Valor lolal m in imo de 

TOTAL 	 34 contrato, 	 propina (1%); 
extrajudiciais 	 30/03/2012 	

TEJs: 
RS 35.794.568.051.91 	 RS 357.945.680,52 

Como já ressaltado, o repasse dos valores ilícitos pelas construtoras era geralmen-

te disfarçado sob a forma de pagamentos por serviços fictícios, supostamente prestados pelas 

empresas de fachada de Alberto Youssef. Dentro desse contexto, tem-se que as pessoas jurídi-

cas Engevix Engenharia S/A, Gaivão Engenharia S/A, Construções e Comércio Camargo 

Corrêa S/A, UTC Engenharia S/A, OAS Engenharia S/A e Mendes Júnior Trading e Engenha-

ria S/A celebraram os seguintes contratos fraudulentos com as empresas operadas pelo dolei-

ro, como estratégia de lavagem do dinheiro advindo da corrupção na espécie:' 

TABELA DE CONTRATOS COM EMPRESAS DE FACHADA 

EMPREITEIRA REPASSE ENI PRESA DE 10CIIADA 
CONTRAIOS 

FRAUDULENTOS 
NOTAS FISCAIS "FRIAS" 

ENGEVIX 26/02/2010 R$ 291.355,95 EMPREITEIRA RIGIDEZ 1 CONTRATO 12 NOTAS 

31/03/2010 1(5 291.355.95 

04/05/2010 1(5 291.355.95 

10/09/2010 1(5 291.355.95 

01/10/2010 1(5 291.355,95 

OIRRY2011 RS 291 355,95 

26/08/2011 R$ 291.355,95 

03/10/2011 1(8 291.355.95 

10/11/2011 RS 291.355,95 

02/01/2012 1(3 150.488.57 

16/01/2012 RS 50.60003 

23 Os contratos e notas fiscais fictícias das empreiteiras com empresas de fachada de Alberto Youssef, bem 
como informações sobre os respectivos pagamentos, encontram-se em mídia constante dos Apensos I ou 2. 
Conforme já destacado, nenhuma dessas pessoas jurídicas tinha atividade econômica real, efetivo 
funcionamento e estrutura, nem sequer capacidade de prestar os supostos serviços contratados. 
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20/01/2012 RS 50.000.00 

26/01/2012 RS 50.4138.47 

13/11/2009 RS 362.261,00 

10/12/2009 RS 362.261,00 

14/01/2010 R$ 362.261,00 

26/02/2010 RS 362.261,00 

30/03/2010 RS 362.261,00 
MO CONSULTORIA 1 CONTRATO 10 NOTAS 

03/05/2010 RS 362.261,00 

02/08/2010 R$ 362.261,00 

30/08/2010 103 362.261.00 

14/10/2010 RS 362.261,00 

30/11/2011 RS 362 261,00 

23/01/2014 RS 2.132.000,00 GED INVESTIMENTOS 1 CONTRATO 3 NOTAS 

01/03/2011 	 RS 560.284,50 
1 CONTRATO 	 2 NOTAS 

04/04/2011 	 RS 560.284,50 

03/05/2011 	 RS 560.284,50 
1 CONTRATO 	 2 NOTAS 

10/06/2011 	 RS 560.284,50 

08/07/2011 	 RS 560 284,50 
1 CONTRATO 	 2 NOTAS 

08/09/2011 	 R$ $60.284,50 
G AIA O 	 MO CONSULTORIA 

07/10/2011 	 RS 560.284.50 	 I CONTRATO 	 NOTA 

06/08/2008 	 RS 252 456,50 
1 NOTA 

13/08/2008 	 R$ 252.456,50 

23/12/2008 	 RS 336.921,50 	 NOTA 

16/03/2809 	 RS 204.794,78 
1 NOTA 

13/04/2009 	 RS 204.794,78 

08/09/2010 RS 140.775,00 
RCI SOFTWARE 1 CONTRATO 2 NOTAS 

20/09/2010 RS 70.383,50 

03/01/2011 RS 619.410,03 I CONTRATO 1 NOTA 

08/09/2010 RS 337.860,00 
I CONTRATO 2 NOTAS 

20/09/2010 RS 225.240.00 MO CONSULTORIA 

03/01/2011 RS 435.509,70 1 NOTA 

20/12/2011 RS 732.030,00 1 PROPOSTA 1 NOTA 
OAS 

27/12/2011 RS 1.004.195,00 1 PROPOSTA I NOTA 

30/06/2010 R$ 1.632.122,54 1 CONTRATO I NOTA 

03/12/2010 RS 1.079.275,00 1 CONTRATO I NOTA 

18/03/2011 RS 1.749.409,71 EMPREITEIRA RIGIDEZ 1 CONTRATO I NOTA 

29/05/2012 RS 938.500.00 1 CONTRATO I NOTA 

0S/09/2010 RS 366 015.00 
1 CONTRATO 

20/09/2010 R$ 244.010,00 

08/08/2011 	 R$ 281.550,00 

31/08/2011 	 808 281.550,00 
1 CONTRATO E 

29/09/2011 	 RS 281.550,00 	 5 NOTAS 
ADITIVO 

28110/2011 	 RS 281.550,00 	 GED INVESTIMENTOS 

06/12/2011 	 RS 957.270,00 

MENDES JUNIOR 	16/05/2012 	 R$ 938.500,00 	 I CONTRATO 	 1 NOTA 

05/01/2012 	 RS 2.533.950,00 	 I CONTRATO 	 1 NOTA 

25/osrzou 	 RS 989.179,00 

25/06/2012 	 R$ 494.589,50 
EMPREITEIRA RIGIDEZ 	 1 CONTRATO 	 1 NOTA 

16/07/2012 	 R$ 247.294.75 

07/06/2013 RS 247.294.75 

CAMARGO 23/07/2009 RS 1.501.600,00 MO CONSULTORIA REPASSES POR melo DA SANKO SIDER 
CORR EA 02/09/2009 RS 35.020,00 

08/09/2009 RS 4.990,00 

08/09/2009 RS 4.990,00 

08/09/2009 RS 70,00 

08/09/2009 RS 4.990,00 

08/09/2009 105 4,990,00 

08/09/2009 RS 4.990,00 

08/09/2009 RS 4 990.00 

08/09/2009 105 4,990,00 

08/09/2809 RS 65.008,00 

14/09/2009 105 300.000,00 

17/09/2009 805 71.800.00 

21/09/2009 RS 37.800,00 

22/09/2009 805 4,900,00 

22/09/2009 RS 4.303,00 

22/09/2009 R$ 4.900,00 

22/09/2009 R$ 4.900,00 
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22/09/2009 RS 490000 

23/09/2039 RS 47.034.78 

01/10/2009 RS 11200000 

27/10/2010 RS 520.000,00 

27/10/2010 R1630,000,00 

21/12/2010 RS 1.912.00000 

14/01/2011 RS 500.,00 

18/01/2011 RS 85000000 

18/01/2011 RS 862.00000 

21/01/2011 RS 106.829,82 

24/02/2011 RS 227.660,00 

29/03/2011 RS 1.078.000.00 

29/03/2011 RS 213.65091 

31/03/2011 RS 79.681,00 

29/04/2011 RI 372,75000 

17/05/2011 RS 768.443,80 

17/05/2011 RS 1.639.779,11 

27/06/2011 1(3 271,045.37 

28106/2011 RS 1.093.352.50 

29/06/2011 RS 546601,17 

19/07/2011 RI 437.275.31 

27/07/2011 RS 1.639.780,05 

28/07/2011 RS 109.319.30 

28/07/2011 RS 54.660,12 

28/07/2011 RS 703.94521 

29/07/2011 RS 33.637.72 

02/08/2011 RI 96.20094 

03/08/2011 RS 386,690,23 

04/08/2011 RI 320000,00 

04/08/2011 R396.75594 

22/03/2012 RS $56.149,00 

27/04/2012 RS 281.550.00 

27/04/2012 RI 170.000,00 

30/04/2012 1(1 281.550.00 

15/05/2012 RS 40.433,55 

11/07/2012 RS 26.000,00 

23/07/2012 RS 163.978,47 

05/10/2012 RS 407.212,33 

08/07/2013 RI 291.224.16 

10/07/2013 RS 94.949.92 

01/08/2013 RS 168.003.00 

01M8/2013 RI 58.00000 

01/08/2013 RS 18.70449 

06/08/2013 1(3 79,763.11 REPASSES POR MEIO DA SANKO SERVIÇOS 

09/08/2013 RI 140.00000 

11/12/2013 R14.999.99 

11/12/2013 1(1 4.999.99 

11/12/2013 1(1 4.999.99 

11/12/2013 RS 4.999.99 

11/12/2013 1(1 4,999.99 

11/12/2013 R14.99999 

11/12/2013 RI 4.999.99 

11/12/2013 RS 4.999.99 

11/12/2013 1(1 4,999.99 

11/12/2013 1(5 4.999.99 

19/12/2013 RS 50.00000 

20/12/2013 RS 57.707,32 

02/05/2012 RS 656.95000 GFD INVESTIMENTOS 

13/06/2012 RS 457.518.75 

20/07/2012 RI 700.00000 

31/07/2012 RS 163.00001 
REPASSES POR MEIO DA SANKO SERVIÇOS 

19/10/2012 1(5 400.000,00 

15/03/2013 RS 350.060,50 

18/03/2013 RS 92.348.40 

19/12/2013 RS 100,00000 

28/10/2011 1(1 525.560.00 REPASSES POR MEIO DA SANKO S1DER 

19/12/2011 RI 1.618.912,50 

20/01/2012 RS 280,000,00 
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13/03/2012 RS 500.000.05 

20/03/2012 RI 200000,46 

21/12/2010 RS 935.000,00 

07/01/2011 RI 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RI 4.900.03 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 RS 4.90300 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 RS 1.000.00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900.00 

07/01/2011 RI 4,90000 

owomoit RS 4900.00 
EMPREITEIRA RIGIDEZ REPASSES POR MEIO DA SANKO S1DER 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RI 4.900.00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07A:11/2011 RI 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RI 4.900,00 

07/01/2011 RS 4.900,00 

07/01/2011 RI 44.000,00 

070)02011 RS 7.000,00 

07/01)20 II RS 200.000,00 

10/01/2011 RS 15.100,00 

02/08/2011 RS 500.000.00 

03108/2011 RS 500.00000 

04108/2011 RS 1.181.074,00 

UTC 	 21/12/2012 	 RS 938.500,00 	 MO CONSULTORIA 	 REPASSE POR MEIO DA SANKO S1DER 

Enire 06/08/2008 e 	180 ropm‘es. Minn/Ando 
14/1AL 	 4 empreses de fachada 	21 tom/nuns fnuidulenios 	55 nono riscai, °trina^ 

23101/2014 	 RS 62.146.567.80 

Mesmo depois de Paulo Roberto Costa deixar a Diretoria de Abastecimento da Pe-

trobras, no inicio de 2012, ele continuou a receber propinas em decorrência de contratos fir-

mados à época em que exercia a função na sociedade de economia mista, em especial nos ca-

sos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para 

o recebimento de tais vantagens indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre Paulo 

Roberto Costa e os executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que, para operacionalizar 

tais recebimentos, o ex-Diretor de Abastecimento se serviu da celebração de contratos fraudu-

lentos de consultoria entre a sua empresa, a Costa Global Consultoria e Participações Ltda., e 

as empreiteiras. 

Nesse sentido, destaca-se que no curso da "Operação Lava Jato" foram apreendi-

das planilhas na residência de Paulo Roberto Costa apontando contratos assinados e "em an-

damento" entre construtoras e a Costa Global, empresa de consultoria do ex-Diretor de Abas- 
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tecimento da Petrobras. Nessas planilhas estão relacionados contratos com algumas das em-

preiteiras cartelizadas, constando, ainda, o valor dos pagamentos, que caracterizam as corrup-

ções e as lavagens de dinheiro subjacentes. 

Com efeito, constou nas planilhas a menção a contratos com as empreiteiras que 

pagaram propinas a Paulo Roberto Costa, todas integrantes do cartel com atuação na PETRO-

BRAS, a saber: a) Camargo Corrêa, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); b) 

Queiroz Gaivão, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); c) lesa Óleo & Gás, no va-

lor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); e d) Engevix, no valor de R$ 

665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais).24  O próprio Paulo Roberto Costa reconhe-

ceu que os contratos em questão eram ideologicamente falsos e objetivavam unicamente dissi-

mular o recebimento de propinas que lhe foram prometidas à época em que ocupou a Diretoria 

de Abastecimento da Petrobras. 

Tais contratos foram não somente firmados entre Paulo Roberto Costa, através da 

empresa Costa Global, e as mencionadas empreiteiras corruptoras, mas efetivamente pagos 

por estas — o que consubstancia a finalização do contexto de corrupção aqui versado, com o 

pagamento de vantagens indevidas acordadas —, conforme ilustra a seguinte tabela, com o 

montante consolidado de pagamentos efetuados pelas empresas: 

Tabela de recebimentos da Costa Global: 

M ES/ANO 
CAMARGO 

CORRÊA 
ENGEM I ESA QUEI ROZ 

GAIVÃO 
TOTAL 

10/2012 5.331,00 5.331,00 
11/2012 5331,00 5.331,00 
12/2012 5.331,00 5.331,00 
1/2013 5.331,00 5.331,00 
3/2013 10.662,00 10.662,00 
4/2013 98.831,00 93.850,00 192.681,00 
5/2013 94.181,00 93.850,00 188.031,00 
6/2013 5.631,00 93.850,00 93.850,00 193.331,00 
7/2013 193.031,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 406.426,00 
8/2013 99.481,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 352.876,00 
9/2013 93.850,00 32.847,50 93.850,00 220.547,50 

10/2013 99.481,00 32.847,50 132.328,50 
11/2013 32.847,50 32.847,50 
12/2013 2.158.550,00 65.695,00 2.220.245,00 
TOTAL 2875.022,00 295.627,50 281.550,00 563.100,00 4.015.299,50 

Confirma-se, assim, que os pagamentos de vantagens indevidas continuaram a 

ocorrer mesmo anos após a saída de Paulo Roberto Costa do cargo de Diretor de Abasteci-

mento da Petrobras, já que eles se davam somente após o recebimento dos valores das medi- 

24 Processo n. 5001446-62.2014.404/7000/PR, EVENTO 582 e EVENTO 583 (documento constante dos 
Apensos 1 ou 2). Os contratos das empreiteiras com a Costa Global e as informações sobre os respectivos 
pagamentos encontram-se em midia constante dos Apensos 1 ou 2. 
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ções mensais de cada obra contratada. Paulo Roberto Costa aceitou promessas de vantagens 

indevidas, à época em que era Diretor de Abastecimento da Petrobras, recebendo-as das em-

preiteiras contratadas pela sociedade de economia mista federal, de forma contínua, mesmo 

após deixar o cargo. 

Da mesma forma, a cota de propina que, por acordo prévio, era destinada ao Parti-

do Progressista e a parlamentares da legenda, correspondente a 60% (sessenta por cento) dos 

1% (um por cento) de valores ilícitos devidos por cada contrato, também continuou a ser paga 

pelas empreiteiras após a saída de Paulo Roberto Costa do cargo de Diretor de Abastecimento. 

Com efeito, assim como Paulo Roberto Costa continuou a receber sua parcela da 

propina por intermédio da empresa Costa Global, Alberto Youssef continuou a gerenciar o cai-

xa de propinas destinadas aos parlamentares do Partido Progressista. Desse modo, o doleiro, 

em nome da agremiação partidária, mesmo após maio de 2012 e ao menos até sua prisão em 

março de 2014, permaneceu recebendo os valores de propina pagos pelas empreiteiras em ra-

zão das obras que, embora contratadas à época em que Paulo Roberto Costa ainda era Diretor 

da Petrobras, foram executadas continuamente após a saída dele do cargo. 

Por isso, de acordo com a tabela acima colacionada, as empreiteiras cartelizadas 

continuaram a realizar contratos fictícios com as empresas de fachada controladas por Alberto 

Youssef, inclusive no ano de 2014, os quais também consistiam em meios para ocultar e dissi-

mular o repasse das propinas devidas em ruão dos contratos firmados sob a gestão de Paulo 

Roberto Costa, e destinados a abastecer o "caixa de propinas" para parlamentares do Partido 

Progressista. 

Assim, entre 2006 e 2014, o Deputado Federal NEISON MEURER, contribuindo para 

o funcionamento do esquema criminoso, sobretudo no sentido de fornecer, na esteira do quan-

to já descrito, o apoio necessário à manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abas-

tecimento da Petrobras, concorreu para que este último solicitasse, aceitasse promessa neste 

sentido e recebesse, 161 (cento e sessenta e uma) vezes, para si e para o Partido Progressista, 

em razão do exercício dessa função pública na sociedade de economia mista, vantagens inde-

vidas no valor total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos)." 

25 O número de condutas se refere à soma de 34 (trinta e quatro) contratos, 123 (cento e vinte e três) aditivos e 
04 (quatro) transações extrajudiciais. 
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A propina consistia em uma contrapartida pela viabilização do funcionamento de 

cartel de empreiteiras interessadas em celebrar irregularmente contratos no âmbito da Direto-

ria de Abastecimento da Petrobras e em receber facilidades indevidas de seu Diretor'', o que 

acabou de fato ocorrendo." 

Agindo na forma descrita, o Deputado Federal NELSON MEURER também concorreu 

dolosa e decisivamente para as lavagens de dinheiro adotadas para operacionalizar o paga-

mento e a destinação final dessas propinas. 

Com efeito, o pagamento das quantias ilícitas, em grande parte, ocorreu por meio 

de contratos de prestação de serviços fictícios celebrados entre as empreiteiras e as empresas 

de fachada de Alberto Youssef. Embora não prestados, os serviços eram cobrados por meio de 

notas fiscais falsas, contra as quais se davam os mencionados pagamentos. Desse modo, o do-

leiro arrecadava as vantagens indevidas e as repassava aos destinatários finais, administrando 

um verdadeiro "caixa de propina" de Paulo Roberto Costa e do Partido Progressista. 

Tal estratégia, adotada por meio de 180 (cento e oitenta) pagamentos de empreitei-

ras a empresas de fachada, no valor total de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhões, cento 

e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), objetivava ocultar 

ou dissimilar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

26 Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da UTC Engenharia S/A, em seu Termo de Colaboração n. 15, 
exemplificou essas facilidades indevidas: "QUE a UTC pagava propina para os Diretores porque era 
solicitada a fazer isso; QUE pagava para ter a boa vontade dos Diretores e evitar problemas, inclusive a 
fim de que os Diretores não atrapalhassem seus negócios; QUE o Diretor tem o poder de não aprovar os 
aditivos dos contratos ou demorar na sua aprovação, de demorar para liberar certos pedidos — o que, por 
si só, já poderia causar um grande prejuízo para a empresa, por interromper seu fluxo de caixa —, pode 
dizer que a empresa está com desempenho ruim e não chamar mais, pode até ameaçar de tirar a empresa 
do cadastro, incentivando fiscais a elaborarem um comunicado de irregularidades (COD, ao que se 
recorda); QUE, portanto, o Diretor pode atrapalhar os interesses da empresa de diversas formas; QUE o 
Diretor também pode conceder diversos beneficios para a empresa, como comunicar-lhe previamente as 
obras que estão sendo projetadas, interceder em favor de seus interesses em outros segmentos da 
PETROBRAS, abrir um canal de comunicação e acelerar os seus pleitos; QUE, ademais, se a empresa não 
pagasse a propina, além de não ter a boa-vontade dos Diretores e não desfrutar dos benefícios referidos, 
ela deixaria de ser prioridade para eles, pois outras empresas estavam pagando, e eles as priorizariatn" 
(documento constante dos Apensos 1 ou 2). 

27 A Petrobras instalou Comissões Internas de Apuração que constataram diversas impropriedades em contratos 
celebrados com empreiteiras no âmbito da Diretoria de Abastecimento, conforme Relatórios Dl P DABAST 
70/2014 e DIP DABAST 71/2014. 
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Recebimento periódico e ordinário de propina por NELSON MEURER, com auxilio 

de NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em razão da prática de corrupção 

passiva, mediante estratégias de lavagem de dinheiro 

O Deputado Federal NELSON MEURER, na condição de integrante da cúpula do Par-

tido Progressista, membro do grupo diretamente ligado a José Janene, recebia periódica e or-

dinariamente valores ilícitos em razão de seu apoio político para manutenção de Paulo Rober-

to Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Tratava-se, conforme já delineado, de 

uma remuneração pela viabilização do funcionamento do esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro já descrito." 

As quantias repassadas a NELSON MEURER e a outros parlamentares do Partido Pro-

gressista em situação semelhante giravam em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

mensais. Em seu Termo de Colaboração n. 17, Alberto Youssef ressaltou: "QUE quem coman-

dava a alta cúpula do PARTIDO PROGRESSISTA tinha participação maior nos valores a se-

rem recebidos, como JOSÉ JANENE, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLAM, PEDRO 

CORREIA e NELSON MEURER; QUE recebiam em torno de RS 250.000,00 a R$ 300.000,00 

mensais; QUE em relação a tais parlamentares, o declarante realizava pagamentos de vanta-

gem indevida diretamente a cada um deles" (documento constante dos Apensos 1 ou 2). Em 

Termo de Declarações, o doleiro afirmou, especificamente quanto a NELSON MEURER, que tais 

valores chegavam a ser até mesmo mais elevados: "QUE a partir dos problemas de saúde de 

José Janene, os pagamentos mensais a NELSON MEURER passaram a variar de acordo com o 

que se arrecadava das empresas que contratavam com a PETROBRAS, podendo chegar a até 

R$ 700.000,00" (fls. 649/650 dos presentes autos). 

Dessa forma, pelo menos entre janeiro de 2006, inicio da implantação de forma 

mais efetiva do esquema criminoso no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, e 

março de 2014, época da prisão de Alberto Youssef na "Operação Lava Jato", o Deputado Fe-

deral NELSON MEURER recebeu para si, direta e indiretamente, a quantia aproximada de pelo 

menos RS 29.700.000,00 (vinte e nove milhões e setecentos mil reais), correspondente a 99 

(noventa e nove) repasses de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais. 

28 Em seu Termo de Declarações Complementar n. 26, Alberto Youssef afirmou: "QUE pode dizer que 
NELSON MEURER 'participava de tudo efetivamente' relacionado ao caixa da PETROBRAS" (fls. 60/63 
dos presentes autos). 
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O elevado valor da quantia recebida, para si, é decorrência lógica do fato de o De-

putado Federal NELSON MEURER, na condição de integrante da cúpula e um dos líderes do Par-

tido Progressista, ter recebido uma propina periódica e ordinária de significativa soma mensal. 

Os repasses das vantagens indevidas ao Deputado Federal NELSON MEURER ocorri-

am, principalmente, por meio de entregas de valores em espécie feitas por Alberto Youssef, di-

retamente ou por algum de seus transportadores de dinheiro, em especial Rafael Angulo Lo-

pez. Em Termo de Declarações, o doleiro afirmou: "QUE a principal forma de repasse de va-

lores para NELSON MEURER foi através de entregas em espécie realizadas por Rafael Angulo; 

QUE, além de Rafael Angulo, o próprio declarante também realizou entregas em espécie 

para NELSON MEURER, em Brasília (no apartamento funcional do Deputado) e em Curitiba 

(no Hotel Curitiba Palace); QUE Adarico Negromonte, Carlos Rocha e António Carlos Pier-

rucini também realizaram entregas para NELSON MEURER, mas em menor número" (fls. 

649/650 dos presentes autos). 

Outra forma de repasse de propina para NELSON MEURER se dava por meio do Pos-

to da Torre, em Brasília. A propósito, Alberto Youssef afirmou: "QUE o declarante também 

realizou pagamentos para NELSON MEURER através do Posto da Torre, em Brasília; QUE isso 

ocorreu poucas vezes, sendo utilizada essa sistemática quando as entregas eram de somas 

menores" (fls. 649/650 dos presentes autos). 

Todas essas afirmativas são corroboradas pelos dados fiscais e bancários do Depu-

tado Federal NELSON MEURER. Os Dossiês Integrados da Receita Federal do Brasil evidenciam 

incompatibilidade considerável entre os rendimentos declarados e a movimentação financeira 

do parlamentar entre os anos de 2010 e 2014, conforme tabela abaixo:" 

Rendimentos declarados e movimentação financeira de NELSON MEURER: 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Rendimentos 
líquidos 

R$ 218.413.51 R$ 303.039,51 R$ 307.381,94 R$ 279.400.23 R$ 264.020,44 

Crédito em contas R$ 879.162.55 R$ 954.828.75 R$ 861.172,23 R$ 765.742,57 R$ 351.135,24 

Situação ,Incompatível Incompatível Incompatível Incompatível Incompatível 

29 O Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil consta da mídia de fls. 566 da Ação Cautelar n. 3826/DF, na 

qual houve afastamento de sigilos fiscal e bancário do Deputado Federal NELSON MEURERNELSON 

MEURER. Exame detalhado dos rendimentos declarados em comparação com a movimentação financeira do 
parlamentar pode ser visto no Relatório de Analise n. 075/2015 da Secretaria de Pesquisa e Análise da 
Procuradoria-Geral da República — SPEA/PGR (fls. 518/534 da Ação Cautelar n. 3826/DF). 
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Esse contexto indica a movimentação de recursos de origem ilícita, principalmen-

te porque, ao ser ouvido durante o Inquérito, o Deputado Federal NELSON MEURER asseverou 

que "além da fonte de renda como parlamentar, possui uma única outra fonte, qual seja, uma 

aposentadoria do INSS" (fls. 414 dos presentes autos). 

Tal conclusão se reforça quando se considera que, em suas declarações de ajuste 

de imposto de renda (anos-base 2010 a 2014), o parlamentar informou possuir considerável 

quantia de dinheiro em espécie, tanto mais demonstrativas das condutas ilícitas porque verti-

calmente crescente e porque as fontes lícitas de rendimento do parlamentar não ensejavam 

essa situação, da seguinte forma: a) ao final de 2010: R$ 108.160 (cento e oito mil, cento e 

sessenta reais); b) ao final de 2011: R$ 122.408,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e 

oito reais); c) ao final de 2012: R$ 1.365.410,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e dez reais); d) ao final de 2013: R$ 763.360,00 (setecentos e sessenta e três mil, 

trezentos e sessenta reais); e) ao final de 2014: R$ 804.550,00 (oitocentos e quatro mil, qui-

nhentos e cinquenta reais). 

Nota-se que, no ano de 2012, as disponibilidades de dinheiro em espécie do Depu-

tado Federal NELSON MEURER tiveram um acréscimo de R$ 1.243.002,00 (um milhão, duzen-

tos e quarenta e três mil e dois reais), ao passo que seus rendimentos líquidos foram de apenas 

R$ 861.172,23 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três centa-

vos). 

Desse modo, tem-se que pelo menos a maior parte dos valores que o Deputado Fe-

deral NELSO MEURER afirmou deter em papel-moeda possuem origem não identificada." 

O registro dessas quantias em declarações de ajuste de imposto de renda (em cinco anos con-

secutivos), na esteira de notória e clássica estratégia de lavagem de dinheiro, objetivava ape-

nas conferir-lhes uma aparência de licitude, com o objetivo de ocultar ou dissimular a nature-

za, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

30 As declarações de ajuste de imposto de renda do Deputado Federal NELSON MEURERNELSON MEURER 
encontram-se na midia de fls. 566 da Ação Cautelar n. 3826/DF. Exame detalhado das disponibilidades de 
dinheiro em espécie do parlamentar pode ser visto no Relatório de Análise n. 082/2015 da Secretaria de 
Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República — SPEA/PGR (juntado aos autos da Ação Cautelar n. 
3826/DF). 
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Por outro lado, as informações bancárias do Deputado Federal NELSON MEURER re-

velam reiterados depósitos em dinheiro sem identificação de origem. Não há dúvidas de que 

se trata de valores recebidos a título de propina, uma vez que, em múltiplas oportunidades, fo-

ram feitos depósitos fracionados, de valor individual inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

ou R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas mesmas datas ou em datas próximas, para evitar a obri-

gatoriedade de comunicação dos atos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — 

COAF e, consequentemente, a necessidade de identificação dos respectivos depositantes'. 

A dolosa estratégia de ocultação adotada por NELSON MEURER no caso objetiva 

exatamente evitar a incidência de tais regras, constituindo uma tipologia de lavagem de di-

nheiro conhecida como estruturação, fracionamento, "structuring","smurfing" ou "pitufeo". A 

tabela abaixo é ilustrativa a esse respeito, tendo havido alternância de destaque para cada data, 

para melhor visualização do mecanismo de encobrimento da origem ilícita dos valores: 

Depósitos de valores em espécie em contas de NELSON MEURER: 

Beneficiado Valor Data Tino de operado Conta 

Nelson Meurer RS 5.000,00 07/02/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 11.858,00 09/02/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.600,00 14/03/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 3.000,00 23/03/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr RS 30.000,00 18/04/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.500,00 11/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.000,00 11/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

31A propósito, vale ressaltar que a Carta Circular n. 3.461/2009 do Banco Central, em seu art. 13, inciso I, esta-

belece que as instituições financeiras são obrigadas a informar ao COAF "as operações realizadas ou serviços 

prestados cujo valor seja igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que, considerando as partes envolvi-

das, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento económico ou le-

gal, possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na Lei n° 9.613, de 1998". A mesma norma, 

em seu art. 90, § I°, incisos I e III, exige que as instituições financeiras adotem sistema de identificação dos res-

ponsáveis por "depósito em espécie, saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido 

de provisionamento para saque, de valor igual ou superior a RS100.000,00 (cem mil reais)" e por "emissão de 

cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em 

espécie, de valor igual ou superior a R$100. 000,00 (cem mil reais)", devendo tais operações ser comunicadas ao 

COAR nos termos do art. 12, inciso II, do diploma normativo em questão. 
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Nelson Meurer R$ 9.500,00 12/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 8.000,00 16/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 4.000,00 16/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Mearei.  R$ 5.000,00 17/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 3.000,00 17/05/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 30.000,00 16/06/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 12/07/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 25.000.00 19/07/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr RS 3.000,00 28/07/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meorer RS 1.000.00 01/08/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 30.000,00 23/08/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.900.00 28/08/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.000.00 28/08/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Met= RS 9.900,00 29/08/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 13.000.00 18/09/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 03/10/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 30/10/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.500,00 30/10/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 5.000,00 10/11/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000.00 10/11/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 6.000,00 10/11/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 8.000.00 20/12/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000.00 21/12/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 21/12/2006 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 4.500,00 21/12/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Moura R$ 2.500,00 21/12/2006 Depósito online Conta 2687216. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 21/12/2006 Depósito online Conta 2687216. agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 28/12/2006 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
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3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 28/12/2006 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 28/12/2006 Depósito em dinheiro Conta 2787210. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer 	. 125 9.000,00 11/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000.00 16/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 22/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 22/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.500,00 22/01r2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$2.500,00 22/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 22/01/2007 Depósito online Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 12.350,00 10/04/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 17/04/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 11.000,00 15/05/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 05/06/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 05/06/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 05/06/2007 Depósito em dinheiro Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 26/06/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 9.000,00 17/07/2007 Depósito online Conta 2687216. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 4.000,00 02/08/2007 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 3.750,00 07/08/2007 Deposito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do 13rasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 07/08/2007 Depósito em dinheiro Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.010,00 08/08/2007 Depósito em dinheiro Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 9.990,00 08/08/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 14/08/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 15.000,00 12/09/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 13.500,00 08/10/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.900,00 22/10/2007 Depósito em dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 15.000.00 09/11/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
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3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 14.000,00 11/12/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 3.686.00 11/12/2007 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 495,00 18/01/2008 Depósito em dinheiro Conta 1000001010. 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer RS 2.000,00 06/02/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.000,00 06/02/2008 Depósito online Conta 2687216. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 500,00 12/02/2008 Depósito cm dinheiro Conta 2787210, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 13.000.00 18/02/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr RS 500,00 19/02/2008 Depósito cm dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer RS 6.000,00 28/02/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 500,00 18/03/2008 Depósito em dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer RS 6.000,00 25/03/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 16/04/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 05/05/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 3.200,00 19/05/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 4.000,00 24/06/2008 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
3596, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.500,00 28/08/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurcr RS 2.500,00 28/08/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.500,00 28/08/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 28/08/2008 Depósito onlinc Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 03/09/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 03/09/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 03/09/2008 Depósito online Conta 2787210. agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.600,00 24/09/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Menrer RS 2.600,00 10/10/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.000,00 10/10/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Mcurer RS 2.000,00 10/10/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
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4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.000.00 10/10/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 10.000,00 30/10/2008 Depósito onlinc Conta 2687216, agencia 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 15.000,00 30/10/2008 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 500,00 11/11/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.500,00 11/11/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 2.000,00 19/11/2008 Depósito onlinc Conta 2787210, agencia 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 25/11/2008 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson !Acura R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000.00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurcr R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agencia 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 500,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito enfim Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.000,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000.00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210. agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito onlinc Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 
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Nelson Moura R$2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito anime Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 2.500,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.000,00 05/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 300.00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 500,00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.500,00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.500,00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.200,00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210. agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.000.00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.000.00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Metirer RS 1.000.00 29/01/2009 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 10.000,00 23/06/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 2.000,00 22/07/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 10.000,00 11/08/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 13.000,00 18/08/2009 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer 145 6.700,00 02/09/2009 Depósito online ' Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 15.000.00 16/09/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 6.000,00 16/09/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 14.000,00 20/10/2009 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 4.000,00 03/02/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurcr R$ 8.000,00 24/02/2010 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884. Banco do 

Brasil 

Nelson Meurcr RS 6.000.00 10/03/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Mura RS 14.000,00 17/03/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 17/03/2010 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer RS 2.000,00 24/03/2010 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
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agência 4884, Banco do 
Brasil 

Nelson Meurer R$ 18.000.00 14/04/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mettrer RS 9.000,00 03/05/2010 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 03/05/2010 Depósito online Conta 2787210. agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$25.000,00 12/05/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 20.000,00 15/06/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr R$ 5.000,00 08/07/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurcr RS 5.000,00 08/07/2010 Depósito online Conta 2687216, agencia 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 15/07/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 6.000,00 15/07/2010 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meara R$ 23.000,00 11/08/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.000,00 18/08/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 18/08/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 3.000,00 10/09/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 3.000,00 10/09/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 3.000.00 10/09/2010 Depósito onlinc Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 9.000,00 14/09/2010 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 10.000,00 17/09/2010 Depósito online Conta 2687216. agencia 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 1.200,00 17/09/2010 Depósito online Conta 2787210, agencia 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer 125 5.000,00 26/11/2010 Depósito em dinheiro Conta 13000009952, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer RS 20.000,00 14/12/2010 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 8.000,00 15/12/2010 Depósito em dinheiro Conta 13000009952. 
agência 4181. Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 27/12/2010 Depósito em dinheiro Conta 13000009952, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 7.237,00 30/12/2010 Depósito em dinheiro Conta 13000009952. 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 12/01/2011 Depósito em dinheiro Conta 13000009952, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 7.000,00 13/01/2011 Depósito em dinheiro Conta 13000009952, 
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agência 4181. Caixa 
Económica Federal 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 18/01/2011 Depósito em dinheiro Conta 13000009952, 
agência 4181, Caixa 
Económica Federal 

Nelson Nletirer RS 15.000,00 27/01/2011 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 10.000.00 27/01/2011 Depósito online Conta 2787210, agência , 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 9.900,00 03/03/2011 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer RS 9.900,00 03/03/2011 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 200.00 03/03/2011 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000.00 30/03/2011 Depósito online Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000.00 13/04/2011 Depósito era dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer R$ 20.000,00 13/04/2011 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Mcurer R$ 25.000,00 13/04/2011 Depósito cm dinheiro Conta 102687218, 
agencia 4884, Banco do . 

Brasil 

Nelson Meurer RS 10.000.00 21/06/2011 Depósito online Conta 2687216, agência . 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Moura RS 13.000,00 14/09/2011 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 18.000,00 14/09/2011 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer RS 4.000,00 04/10/2011 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer R$ 9.000,00 27/10/2011 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer RS 9.000,00 09/11/2011 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884, Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer R$ 20.000,00 29/02/2012 Depósito em dinheiro Conta 102687218, 
agência 4884. Banco do 

Brasil 

Nelson Meurer RS 10.000,00 23/04/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 20.000,00 14/05/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 10.000.00 21/05/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216. agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 20.000,00 05/06/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Mcurer R$ 16.800,00 05/06/2009 Depósito em dinhciro Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 3.000,00 06/08/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 
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Nelson Meurer R$20.000.00 03/09/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 20.000,00 09/10/2013 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurcr R$ 10.000,00 31/10/2013 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 10.000,00 31/10/2013 Depósito online Conta 2787210, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 1.500,00 11/12/2013 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurcr R$ 5.000,00 24/12/2013 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 15.000,00 14/01/2014 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884. Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 10.000.00 04/02/2014 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 10.000,00 19/02/2014 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 20.000.00 20/02/2014 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.450,00 29/04/2014 Depósito online Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.400,00 28/05/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer RS 5.400.00 24/09/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Económica Federal 

Nelson Meurer R$ 9.000,00 14/10/2014 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer R$ 5.400,00 22/10/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010. 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 8.000,00 04/11/2014 Depósito em dinheiro Conta 2687216, agência 
4884, Banco do Brasil 

Nelson Meurer RS 5.400,00 26/11/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010. 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 5.000,00 16/12/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010, 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Nelson Meurer R$ 5.400,00 30/12/2014 Depósito em dinheiro Conta 1000001010. 
agência 4181, Caixa 
Econômica Federal 

Total  RS 1.461.226 09 

Além da quantidade significativa de depósitos de dinheiro estruturados, no valor 

total de RS 1.461.226,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e 

seis reais), o que por si só é incompatível para quem recebe apenas o subsidio do cargo eleti-

vo de Deputado Federal e uma aposentadoria, outras circunstâncias presentes na movimenta-

ção financeira das contas pessoas de NELSON MEURER corroboram o seu envolvimento no gran- 
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dioso esquema criminoso de recebimento de propinas e de lavagem de dinheiro relacionado 

Petrobras. 

Com efeito, a intenção de fracionamento de valores para ocultar sua origem ilícita 

fica clara quando se constatam situações como as seguintes: 

21 (vinte e um) depósitos em dinheiro, em todo o período, em valores situados 

entre R$ 9.000,00 (nove mil) e R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais); 

a existência de 21 (vinte e um) depósitos em dinheiro iguais ou superiores a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), por meio de operações fracionadas, realizadas nos mesmos dias;  

a existência de depósito em dinheiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 

apenas um dia, em 05/01/2009, por meio de nada mais nada menos do que 25 (vinte e cinco) 

operações fracionadas nos valores de R$ 8.000,00 (oito mil reais). R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.000,00 (mil reais) ou R$ 500,00 (qui-

nhentos reais) cada uma; 

a existência de depósito em dinheiro de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

reais), em um único dia, 13/04/2011, de forma fracionada, através de três operações, nos valo-

res de R$ 9.000,00 (nove mil reais), R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); e 

a utilização de diversas contas bancárias, ao invés de uma, para realização de 

depósitos em dinheiro fracionados num mesmo dia. 

Essas circunstâncias indicam que parte da propina periódica e ordinariamente re-

cebida pelo Deputado Federal NELSON MEMBER chegou a ser depositada posteriormente, ao 

longo do tempo, em suas contas bancárias. Isso foi feito de modo estruturado, inclusive de 

modo a mesclar valores de origem lícita (recebimentos de subsídio da Câmara dos Deputados 

e de proventos de aposentadoria) e de origem ilícita (recebimentos de propinas) nas contas 

bancárias do parlamentar, com o nítido propósito de ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indi-

retamente, de infração penal, no caso, a corrupção passiva. 

Vários dos atos de recebimento periódico e ordinário de propina pelo Deputado 

Federal NELSON MEURER, que ocorriam pelo menos mensalmente, puderam ser identificados 

	  5 

no caso, ilustrando como se dava a finalização dos contextos de corrupção (recebimento das 
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propinas, após prévia solicitação e aceitação) e a lavagem de dinheiro que os acompanhava 

(para além das estratégias acima entabuladas). Cumpre detalhar tais situações. 

a) Recebimentos de valores em espécie por meio de Alberto Youssef e seus en- 

tregadores 

Alberto Youssef era responsável por operacionalizar o pagamento das propinas ao 

Deputado Federal NEISON MEURER. As quantias ilícitas eram entregues em espécie ao parla-

mentar, diretamente por Alberto Youssef ou, majoritariamente, pelos entregadores por ele en-

carregados dessa tarefa. O principal transportador de dinheiro em espécie de Alberto Youssef 

era Rafael Angulo Lopez, que mantinha vínculo empregatício com o doleiro e fazia as entre-

gas de forma constante. Ele efetuou a maioria dos repasses de valores elevados ao Deputado 

Federal NELSON MEURER. 

As entregas de dinheiro feitas pelos entregadores de Alberto Youssef, em especial 

Rafael Angulo Lopez para NELSON MEURER, ocorreram em sua maior parte em Curitiba — cida-

de na qual o parlamentar tinha estadas de curta duração, seja em horas, seja em pernoite, nos 

deslocamentos entre a sua residência e Brasília —, mais precisamente no Hotel Curitiba Palace 

(onde se hospedava) ou no próprio Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. 

Rafael Angulo Lopez tem registros de diversos voos de São Paulo para Curitiba 

entre 2007 e 2013, corroborando as declarações no sentido de que figurava como um dos prin-

cipais entregadores de dinheiro de Alberto Youssef, particularmente nos repasses realizados ao 

Deputado Federal NELSON MEURER. A dinâmica desses voos — frequência em que realizados e 

volta na mesma data ou no dia seguinte — confirma que a finalidade das viagens era apenas o 

transporte de dinheiro." 

Nas ocasiões em que Rafael Angulo Lopez viajou para Curitiba, ele foi levar pro-

pina que seria entregue, direta ou indiretamente, para NELSON MEURER — conforme a época. 

Com efeito, antes dos problemas de saúde e do falecimento de José Janene, em 

2010, os valores eram entregues para esse último, o qual repassava a NELSON MEURER a parte 

32 Os dados das viagens de Rafael Angulo Lopez foram extraídos da Informação Policial n. 55/2015 (fls. 629 
dos presentes autos), dos documentos de embarque por ele apresentados em seu acordo de colaboração 
premiada e dos registros de pontuação do programa de fidelidade da TAM (ambos constantes dos Apensos 1 

ou 2). 
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que lhe cabia, sendo certo que o parlamentar estava presente na maioria dos contatos realiza-

dos em Curitiba entre o transportar de Alberto Youssef e José Janene. A propósito, Rafael An-

gulo Lopez, em termo de declarações, afirmou: "QUE, quando o depoente viajou para Curiti-

ba, antes da morte de JOSÉ JANENE, ocorrida em 2010, entregou dinheiro geralmente para 

próprio JOSÉ JANENE, no Hotel Curitiba Palace; QUE na maior parte das entregas JOSÉ 

JANENE estava acompanhado por NEISON MEURER no mesmo apartamento" (depoimento 

constante dos Apensos 1 ou 2). 

Depois da superveniência dos problemas de saúde e do falecimento de José Janene 

— ou seja, a partir do ano de 2010 —, as viagens de Rafael Angulo Lopez a Curitiba destina-

vam-se especificamente ao repasse de valores ao Deputado Federal NEISON MEURER, que os 

recebia pessoalmente, inclusive na companhia de seus filhos, NEISON MEURER JÚNIOR e 

CiusnANo AUGUSTO MEURER, OU COM O auxílio essencial destes últimos, encarregados pelo pai, 

quando este não se encontrava em Curitiba, de recepcionar as entregas. Sobre isso, Alberto 

Youssef, em Termo de Declarações, afirmou: "QUE, a partir do falecimento de JOSÉ JANE-

NE, todas as vezes que Rafael Angulo veio para Curitiba foi para fazer entregas a NELSON 

MEURER" (fls. 649/650 dos presentes autos). 

Rafael Angulo Lopez, em seu Termo de Colaboração n. 19, esclareceu detalhes 

dessas entregas de valores ilícitos, ressaltando inclusive que em média eram repassados R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) diretamente ao Deputado Federal NELSON MEURER ou 

ao filho dele, identificado como NELSON MEURER JÚNIOR, a cada viagem para Curitiba: "Que 

em relação às entregas para NELSON MEURER, o declarante nunca foi na casa de NELSON 

MEURER e nem dos filhos; Que sempre o declarante entregava dinheiro para ele pessoalmen-

te, em companhia do filho mais velho dele, a quem o declarante se referia como NELSI-

NHO; Que os encontros para entregar dinheiro ou eram no Hotel Curitiba Palace em Curiti-

ba ou no aeroporto Afonso Pena; Que NELSON MEURER e seu filho NELSINHO aguardavam 

declarante no saguão, pegavam o veículo no estacionamento, davam uma volta ao redor do 

aeroporto, o declarante retirava as quantias do corpo, no próprio banco de trás do veículo, e 

colocava na pasta indicada por NEISON MEURER; (.) Que as quantias entregues para MEU-

RER eram em torno de RS 100.000,00 a 150.000,00 por vez; Que quando levava notas de R$ 

100,00 levava RS 150.000,00 e por vezes RS 200.000,00". 
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Rafael Angulo Lopez esclareceu ter efetuado entregas de dinheiro, destinadas ao 

Deputado Federal NELSON MEURER, não apenas a NELSON MEURER JÚNIOR, mas também a um 

outro filho do parlamentar, CRISTIANO AUGUSTO MEURER. Disse ele em termo de declarações: 

"QUE em Curitiba entregava dinheiro diretamente a NEISON MEURER 

no Hotel Curitiba Palace; QUE em cerca de metade dessas entregas o filho de 

NELSON MEURER, de nome NELSON MEURER JÚNIOR, estava presente; QUE NELSON 

MEURER JÚNIOR inclusive chegava afazer a conferência  das 'cabeças' de notas de 

dinheiro; QUE algumas vezes o depoente entregou dinheiro em Curitiba a NELSON 

MEURER dentro de um veiculo dirigido por NELSON MEURER JÚNIOR; QUE NELSON 

MEURER e NELSON MEURER JÚNIOR, nessas ocasiões, pegavam o depoente no aero-

porto Afonso Pena e davam uma volta em torno do estacionamento, enquanto o 

depoente descarregava o dinheiro em uma pasta entregue por ambos; QUE o de-

poente, inclusive, nessas oportunidades, umas duas ou três vezes, já chegou a vir 

a Curitiba e voltar para São Paulo no mesmo avião, só ficando na capital para-

naense pelo curto espaço de tempo necessário à entrega do dinheiro a NELSON 

MEURER e NELSON MEURER JÚNIOR no interior do veiculo; QUE, entre os anos de 

2011 e 2012, o depoente entregou umas duas vezes dinheiro ao outro filho de 

NELSON MEURER, de nome CRISTIANO MEURER, no Hotel Curitiba Palace; 

QUE nessas ocasiões NELSON MEURER não estava presente; QUE o depoente en-

tregou o dinheiro apenas a CRISTIANO MEURER, que fez a conferência das 

'cabeças' das notas de dinheiro; QUE, mostrada a fotografia de NELSON MEURER 

JÚNIOR, em anexo, o depoente o reconheceu como sendo o filho mais velho de 

NELSON MEURER, que teve maior participação nas entregas de dinheiro narradas; 

QUE o depoente ressalta apenas que, nas fotografias, NELSON MEURER JÚNIOR 

está mais velho e com menos cabelo; QUE, mostrada a fotografia de CRISTIANO 

AUGUSTO MEURER, em anexo, o depoente o reconheceu como sendo o filho mais 

novo de NELSON MEURER, que teve menor participação nas entregas de dinheiro 

narradas" (depoimento constante dos Apensos 1 ou 2). 

Rafael Angulo Lopez confirmou em juízo, quando ouvido nos autos desta Ação 

Penal, os relatos de que efetivou, por ordem de Alberto Youssef, entregas de valores ilícitos 
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em espécie a NELSON MEURER e também a seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO 

AUGUSTO MEURER: 

"MINISTÉRIO PÚBLICO — Certo. Esta ação penal trata especifica-

mente de Nelson Meurer. O senhor pode especificar se o senhor fez entregas de 

dinheiro para ele, como, onde ocorreram essas entregas?; COLABORADOR — 

Sim, eu fiz várias entregas para o senhor, o Deputado José, desculpe, Nelson 

Meurer Isso foi entregue em escritório do Senhor Alberto; ele entregou também. 

E eu pegava o dinheiro que ele pedia, entregava para o Senhor Alberto, o Senhor 

Alberto entregava para o Nelson Meurer Às vezes, o Nelson Meurer ia no escritó-

rio, eu entregava dinheiro para ele, o Senhor Alberto pedia, no próprio escritó-

rio, em mãos, a ele.; MINISTÉRIO PÚBLICO — Esse escritório ficava em São 

Paulo?; COLABORADOR: Em são Paulo, na Avenida São Gabriel. E também le-

vei dinheiro para ele para o Paraná, em Curitiba. Eu levei várias vezes em hotel. 

Hum, o hotel, acho que era Hotel Curitiba ou Palace Curitiba, lá no centro de 

hotel, perto do Palácio Avenida. Entreguei dinheiro para ele pessoalmente, entre-

guei dinheiro para os filhos dele, Nelson e um outro que era mais novo, um pouco 

mais forte, não me recordo o nome dele, mas eu entreguei, inclusive, no aeroporto 

de Curitiba. O Senhor Nelson Meurer me aguardava no aeroporto, às vezes, na 

maioria das vezes, com o filho. Ia até o carro dele, dávamos uma volta em torno 

do local de via do veículo, pelo estacionamento, entregava o dinheiro, colocava 

na pasta dele, me deixava novamente e eu retornava para São Paulo. Essas eram 

as formas que eu entregava, no carro dele, em hotel, também, em Curitiba, um ou 

dois, um, além do Curitiba Palace, para o Nelson Júnior; (.) MINISTÉRIO PÚ-

BLICO — Existia alguma outra pessoa para quem o senhor entregava valores 

aqui em Curitiba? Ou, quando o senhor vinha, era só para entregar para Meu-

rer? COLABORADOR — Eu vinha para Curitiba, normalmente, mais para entre-

gar para o Senhor Nelson Meurer ou um dos filhos. (.); MINISTÉRIO PÚBLI-

CO — Com relação aos filhos dele — o senhor falou NELSON MEURER JÚNIOR —, ele 

recebeu valores no hotel? No aeroporto? Era em Curitiba? Ele chegou a vir a 

São Paulo ou estava em Brasília? Como é que era?; COLABORADOR — Normal-

mente, no hotel lá em Curitiba e, no aeroporto, ele me apanhava. Às vezes, estava 
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me aguardando, e, no carro, eu entregava às vezes pra ele.; MINISTÉRIO PÚ-

BLICO — E ele estava acompanhado do pai ou ele estava sozinho?; COLABORA-

DOR — A maioria das vezes, vamos dizer, de 'n', uni exemplo, entre cinco vezes, 

quatro estava com o pai.; MINISTÉRIO PÚBLICO — Certo. Ou...?; COLABORA-

DOR — Outras vezes, no hotel, o Hotel Curitiba ou o Palace Curitiba. Às vezes, a 

maioria das vezes, ele estava só.; MINISTÉRIO PÚBLICO — Estava só no hotel.; 

COLABORADOR — Sozinho, pelo menos quando me recebeu...; MINISTÉRIO 

PÚBLICO — Tá. O outro filho que o senhor falou que era mais forte...; COLA-

BORADOR —Sim, o mais novo, parece...: MINISTÉRIO PÚBLICO — Ele recebeu 

como os valores? No hotel ou no...?; COLABORADOR — Também... No hotel. 

Mas pra ele eu entreguei poucas vezes. Foram umas duas ou três vezes só.; MI-

NISTÉRIO PÚBLICO — E o senhor lembra quando foi, mais ou menos, que entre-

gou pra ele? (..);MINISTÉRIO PÚBLICO — Tá. No depoimento prestado nas in-

vestigações, o senhor reconheceu as fotografias do NELSON MEURER JÚNIOR e do 

outro filho, CRISTIANO AUGUSTO MEURER, estão nas folhas 12 e 13 do apenso. Eu 

gostaria de mostrar pra o senhor pra...; JUIZ — O senhor se recorda desse reco-

nhecimento que o senhor fez de fotos?; COLABORADOR — Eu reconheci muita 

gente por foto, várias vezes, durante todo...; JUIZ — Pode mostrar, então. Doutor 

(..); COLABORADOR — É ele sim. Tinha mais cabelo. Esse é o mais novo.: JUIZ 

— Qual é a folha ali (...)?; MINISTÉRIO PÚBLICO — Doze e treze do apenso 

(...); COLABORADOR —São esses dois" (fls. 2791-v-2796 dos presentes autos). 

As afirmações de Rafael Angulo Lopez sobre o envolvimento de NELSON MEURER, 

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER nos fatos foram corroboradas pelos 

registros de hospedagem do Hotel Curitiba Palace, um dos locais de entrega dos valores ilíci-

tos, nos quais constam numerosas hospedagens dos três denunciados naquele estabelecimento, 

inclusive simultâneas.' 

Ainda mais importante, tais registros retratam hospedagens de NELSON MEURER 

e seus filhos no estabelecimento hoteleiro em questão exatamente em datas coincidentes 

33 De se notar que NELSON MEURER JÚNIOR, em sede policial, procurou negar essa situação. a qual restou 
comprovada pelos elementos acrescidos — vide, a respeito, o relatório final do Inquérito n. 3997/DF (fls. 
778/812 dos presentes autos), em especial o item 72. 
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com viagens de Rafael Angulo Lopez para entrega de dinheiro em Curitiba, conforme a 

seguinte tabela: 

Registros de hospedagem de Nelson Meurer, Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer no Hotel 
Curitiba Palace em datas coincidentes com as viagens de Rafael Angulo Lopez: 

Hotel Hóspede(s) Entrada Saída Observação 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meurer c 
Nelson Meurer Júnior 

28/02/2008 03/03/2008 Hospedagem 
coincidente com a 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meu= 06/08/2008 07/08/2008 Hospedagem 
coincidente com 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meurer e 
Nelson Meurer Júnior 

20/10/2008 22/10/2008 Hospedagem 
coincidente com a 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meurer e 
Cristiano Augusto 

Meurer 

07/06/2009 08/06/2009 Hospedagem 
coincidente com a 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meurer e 
Nelson Meurer Júnior 

09/08/2009 12/08/2009 Hospedagem 
coincidente com a 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Mura e 
Nelson Meurer Júnior 

22/12/2010 23/12/2010 Hospedagem 
coincidente com a 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Nelson Meurer Júnior 10/04/2008 13/04/2008 Hospedagem 
coincidente com 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Hotel Curitiba Palace Cristiano Augusto 
Meurer 

05/06/2008 06/06/2008 Hospedagem 
coincidente com 
viagem de Rafael 
Angulo Lopez a 

Curitiba 

Ademais, os funcionários do Hotel Curitiba NELSON MEURER Palace, de nomes 

Claudio Tomasim e Joaquim Tadeu Silveira, confirmaram a.  presença de NELSON MEURER 

JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER no estabelecimento hoteleiro em questão quando NEL-

SON MEUER lá se hospedava. Referindo-se a NELSON MEURER, Claudio Tomasim afirmou: 
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"Ele é hóspede antiquíssimo. Ele vinha com os filhos, com a esposa, 

ele tem três filhos. (...) Um dos filhos chama-se Cristiano, outro se chama NELSON 

MEURER JÚNIOR (..)" (fls. 437 dos presentes autos). Por sua vez, Joaquim Tadeu 

Silveira disse: "Geralmente ele se hospeda sozinho ou com 'Beto', um motorista 

que trabalha com NELSON MEURER (..) Ele também costumava se hospedar com a 

esposa ou com o filho Júnior (NELSON MEURER JÚNIOR) e o Cristiano" (fls. 449 

dos presentes autos). 

Além disso, a movimentação bancária de NELSON MEURER revela o recebimento de 

transferências de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em 08/10/2010, de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), em 04/10/2012, e de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 28/11/2014, oriun-

das de NELSON MEURER JÚNIOR. Trata-se de fatos que revelam, em três ocasiões, o repasse de 

valores de pelo menos um dos filhos para o pai. 

Desse modo, é certo que pelo menos nas datas identificadas na tabela acima — 

29/2/2008, 11/4/2008, 5/6/2008, 7/8/2008, 21/10/2008, 8/6/2009, 11/8/2009 e 23/12/2010 —, o 

Deputado Federal NEISON MEURER recebeu propina, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão 

e duzentos mil reais) — correspondente a oito entregas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) cada uma —, oriunda do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da Diretoria 

de Abastecimento da Petrobras, tendo sido a quantia repassada em Curitiba por Rafael Angulo 

Lopez ao parlamentar e a seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER. 

Da mesma forma, é certo que, pelo menos em 29/02/2008, 11/04/2008, 

21/10/2008, 11/08/2009 e 23/12/2010, NELSON MEURER JÚNIOR auxiliou seu pai a receber pro-

pina, no valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) — correspondente a 

cinco entregas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada uma —, oriunda do esque-

ma de corrupção e lavagem de dinheiro da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, tendo 

sido a quantia repassada em Curitiba por Rafael Angulo Lopez. Igualmente, restou demonstra-

do que, pelo menos em 05/06/2008, 08/06/2009 e em duas outras datas não especificadas, sen-

do certo que uma no ano de 2011 e outra no ano de 2012, CRISTIANO AUGUSTO MEURER auxili-

ou seu pai a receber propina, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) — corres-

pondente a quatro entregas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada uma—, oriun-

da do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da Diretoria de Abastecimento da Petro-

bras, tendo sido a quantia repassada em Curitiba por Rafael Angulo Lopez. 
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As propinas destinadas ao Deputado Federal NELSON MEURER, recebidas também 

com auxílio de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, foram entre-

gue por Rafael Angulo Lopez em valores em espécie. O repasse das vantagens indevidas em 

dinheiro tinha por escopo exatamente não deixar rastros, consistindo em estratégia de oculta-

ção e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou proprieda-

de de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso a corrupção 

passiva. 

Como dito alhures, Rafael Angulo Lopez, embora tenha sido o principal, não foi o 

único entregador dos valores ilícitos em espécie repassados por Alberto Youssef ao Deputado 

Federal NELSON MEURER, decorrentes do esquema criminoso instituído na Diretoria de Abaste-

cimento da Petrobras. Conforme relatado por Alberto Youssef (fls. 649/650 e 2823-2823-v dos 

presentes autos) e por Rafael Angulo Lopez (fl. 2796-v dos presentes autos), Antonio Carlos 

Brasil Fioravante Pieruccini, a pedido do doleiro, também repassou valores ilícitos ao citado 

parlamentar. Em uma das oportunidades, efetivou entrega, a pedido de NELSON MEURER, a seu 

filho NELSON MEURER JÚNIOR. 

No Termo de Colaboração n. 2, Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini, con-

firmando os relatos de Alberto Youssef e de Rafael Angulo Lopez, afirma que, entre 2009 e 

2011, a pedido do citado doleiro, efetivou pelo menos 30 (trinta) entregas de dinheiro em es-

pécie a NELSON MERER, em Curitiba/PR, em quantias que não sabe precisar. Sobre esses 

repasses, esclarece que: 

"fez várias entregas de valores para o Deputado Federal NELSON 

MEURER, em Curitiba, onde mora, para São Paulo, para receber dinheiro referen-

te às despesas de um laboratório que o declarante administrava, no interesse de 

JOSÉ JANENE (.); QUE ALBERTO YOUSSEF aproveitava as idas e vindas do 

declarante entre Curitiba e São Paulo para solicitar-lhe o transporte de valores; 

QUE o declarante, nesse contexto, a pedido de ALBERTO YOUSSEP; chegou a 

fazer cerca de trinta ou quarenta entregas de dinheiro ao Deputado Federal 

NELSON MEURER em Curitiba (..); QUE o declarante pegava valores em espécie 

no escritório de ALBERTO YOUSSEF em São Paulo e levava para Curitiba; 

QUE o declarante pegava os valores com RAFAEL ANGULO LOPEZ, funcioná-

rio de ALBERTO YOUSSEF; QUE os valores eram geralmente acondicionados 
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em envelopes ou embalagens de papelão; QUE geralmente o declarante não era 

informado sobre o montante de dinheiro acondicionado nos envelopes; QUE al-

gumas poucas vezes RAFAEL ANGULO LOPEZ disse que os valores eram de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); QUE o declarante se recorda de ter ouvido ALBERTO YOUS-

SEF dizer que o dinheiro transportado era oriundo do PARTIDO PROGRESSIS-

TA, sendo destinado ao Deputado NELSON MEURER para cobrir despesas de cam-

panha" (fls. 1263/1264 dos presentes autos). 

Em depoimento prestado em juízo nos autos desta Ação Penal, Antonio Carlos 

Brasil Fioravante Pieruccini afirma ter ouvido de Alberto Youssef, em determinada ocasião, 

que os recursos por ele entregues a NE1SON MEURER vincularam-se ao fato de o parlamentar ter 

liderado o Partido Progressista e haver-se responsabilizado pela distribuição da propina no 

âmbito da agremiação partidária: 

"MINISTÉRIO PÚBLICO — O Alberto Youssef ao longo desses mais 

ou menos dois anos que o senhor disse que o senhor fez entregas, ele comentou 

com o senhor do que que era esse dinheiro? O que era?; COLABORADOR — 

Bom, em princípio, eu não perguntei. Daí, um dia, eu perguntei. Eu digo, forçan-

do a amizade: 'Beto, de onde vem esse dinheiro, Beto. De onde vem isso aí'; `Ah, 

isso é dinheiro do partido, esse é dinheiro do partido, do PP e o Deputado distri-

bui'. O Deputado, ele era o Presidente da Câmara. Eu digo: `Sim, é do partido, 

mas...'; MINISTÉRIO PÚBLICO — Presidente da Câmara não. Líder; COLABO-

RADOR — É líder do partido na Câmara. Daí eu perguntei: Mas espera aí, mas 

esse dinheiro não é quente?'. Daí ele deu risada" (ff 2923 dos presentes autos). 

Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini relata, ainda, que, apesar de ter majo-

ritariamente entregue os recursos ilícitos ao próprio NELSON MEURER, houve algumas ocasiões 

em que os repasses foram concedidos ao parlamentar e na presença de um de seus filhos que é 

advogado, no caso, NELSON MEURER JÚNIOR: 

"QUE quando chegava a Curitiba o declarante ia direto ao Hotel Curitiba Pala-

ce repassar os valores a NELSON MEURER; QUE algumas vezes, o declarante chegava a Curi-

tiba antes da chegada de NEISON MEURER; QUE nessas ocasiões encontrava NELSON MEURF,R 

	  5 
e lhe repassava os valores no próprio Aeroporto Afonso Pena; QUE essas entregas eram fei- 
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tas no estacionamento do aeroporto, onde o motorista de NEI-SON MEURER o aguardava, em 

uma camionete prata; QUE em uma dessas entregas no aeroporto o filho de NEISON MEURER, 

que é advogado, estava presente; QUE esse filho de NEISON MEURER também esteve presente 

em três ou quatro entregas de dinheiro no Hotel Curitiba Palace" (fl. 1265 dos presentes au-

tos). 

Em uma das oportunidades, os valores ilícitos devidos a NELSON MEURER foram 

entregues, por Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini, diretamente a seu filho NELSON 

MEURER JÚNIOR, em escritório de advocacia deste situado na cidade de Francisco Beltrão/PR: 

"MINISTÉRIO PÚBLICO —Aí, ele estava ali na recepção e o senhor 

já entregava para ele ali?: COLABORADOR — Sempre. Às vezes, muitas das ve-

zes, mesmo quando o Deputado estava acompanhado do filho dele, muitas das ve-

zes eu subia no aposento com filho dele.; MINISTÉRIO PÚBLICO — O filho dele 

aguardava o senhor lá embaixo e o senhor subia?; COLABORADOR — Os dois 

estavam juntos, daí o Deputado ficava ali embaixo e eu subia com o filho.; MI-

NISTÉRIO PÚBLICO — Ah, o Deputado ficava e o senhor subia com o filho?; 

COLABORADOR — Ficava, mas quando o filho não estava...; MINISTÉRIO PÚ-

BLICO — Qual era o filho?: COLABORADOR — Olha, eu... O nome... Eu sei que 

é um que é advogado. Eu não sei se os dois são advogados. Inclusive, estive no 

escritório deles em Francisco Beltrão, fiz uma entrega para ele em Francisco 

Beltrão.; MINISTÉRIO PÚBLICO — Ah o senhor fez uma entrega (ininteligível). 

Para o deputado, ou para o filho dele?; COLABORADOR — Para o filho.; MI-

NISTÉRIO PÚBLICO — Quando que foi isso? Nesse mesmo período, foi nesse 

mesmo (ininteligível)?; COLABORADOR — É, nesse período. Nesse período, é. O 

Deputado estava em Brasília, não póde vir e ele pediu para mim se eu podia, se 

faria essa gentileza, ir a Beltrão entregar essa encomenda.; MINISTÉRIO PÚ-

BLICO — E aí o senhor foi a Francisco Beltrão?; COLABORADOR — Fui, entre-

guei no escritório dele.; MINISTÉRIO PÚBLICO — Entregou para quem?; CO-

LABORADOR — Para o filho.; MINISTÉRIO PÚBLICO — O senhor não recorda o 

nome?; COLABORADOR — Não, não. Eu não sei se é o Nelson Meurer Júnior. 

Perdoe, eu não seL Eu sei que ele é o advogado. Agora, eu não sei o nome, não 

posso...; MINISTÉRIO PÚBLICO — E, aí, como é que foi? Onde é que era o es- 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
AP 996/DF 	 82 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

critório dele lá em Francisco Beltrão? O senhor se recorda?; COLABORADOR — 

Olha, descendo a Avenida Júlio de Assis, que é a avenida principal de Francisco 

Beltrão, você desce em direção ao rio, ele vai ficar à esquerda, numa rua parale-

la à esquerda, no primeiro andar Era um prédio com andar sobreandar, térreo e 

sobreandar.; MINISTÉRIO PÚBLICO — E o senhor chegou ali eu disse: 'olha, eu 

vim fazer...'; COLABORADOR — Não, nós já nos conhecíamos por telefone. Eu ti-

nha o telefone dele, liguei: 'Ó, tô chegando daqui (ininteligível)'. Daí ele me deu 

o endereço, eu fui até ele" (fls. 2920-2920-v.). 

Destaque-se que NELSON MEURER JÚNIOR, em seu interrogatório, assumiu que teve 

escritório de advocacia situado em Francisco Beltrão/PR, o que corrobora o relato de Antonio 

Carlos Brasil Fioravante Pieruccini de que o referido réu tinha escritório situado no referido 

Município: 

"JUIZ — A sua formação é jurídica?; RÉU — Jurídica, e eu sou admi-

nistrador também, administrador de empresas.; JUIZ — O senhor é advogado mi-

litante em Beltrão?; RÉU— Hoje menos, mas já..., já. Eu tinha um escritório" (fl. 

2653-v.). 

O Relatório de Pesquisa n. 1842/2017, produzido pela Assessoria de Pesquisa da 

Procuradoria-Geral da República, confirma que NELSON MEURER JÚNIOR foi sócio-administra-

dor do escritório de advocacia Ribeiro & Frigeri Advogados Associados, entre as datas de 

04/07/2006 a 05/04/2016, localizado em rua próxima à Avenida Júlio de Assis, situada em 

Francisco Beltrão (documento anexo às presentes alegações finais). 

A proximidade do escritório de advocacia de NELSON MEURER JÚNIOR com a Ave-

nida Júlio de Assis (conforme consta da página 8 do relatório), em sintonia com o afirmado 

nesta Ação Penal por Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini sobre as vias que percorreu 

para chegar ao referido escritório, e a coincidência entre a característica do prédio em que se 

localizava aquele escritório na época dos fatos com a foto constante no mencionado relatório 

(página 7 do relatório), constituem fortes elementos a apontar que o referido colaborador este-

ve de fato naquele local, certamente para efetivar pagamentos de recursos oriundos de Alberto 

Youssef e do esquema de corrupção instalado no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Pe-

trobras. 
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As afirmações de Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini são também corro-

boradas pela análise de registros telefônicos através dos quais confirma-se ter efetivado liga-

ções a NELSON MEURER e a NE1SON MEURER JÚNIOR (fls. 1271/1754 dos presentes autos). 

Da análise dos aludidos registros telefônicos, verifica-se que Antonio Carlos Bra-

sil Fioravante Pieruccini efetuou 8 (oito) ligações direcionadas ao número (61) 9978-7371 

(conforme registros de fls. 1394, 1459, 1495 e 1642 dos presentes autos), o qual é comprova-

damente de propriedade de NELSON MEURER, conforme informado pelo próprio réu quando in-

terrogado no curso do Inquérito n. 3997/DF (fl. 411 dos presentes autos) e consoante certidão 

no bojo na qual oficial de Justiça certifica haver conversado por telefone com o parlamentar 

através daquele número (fl. 2551-v dos presentes autos). Também constata-se ter efetuado 

uma ligação ao número (46) 9975-2700 (fl. 1459 dos presentes autos), o qual demonstrada-

mente é de NELSON MEURER JÚNIOR, conforme por ele informado quando interrogado no In-

quérito n. 3997/DF (fl. 753 dos presentes autos) e consoante certidão no bojo da qual oficiala 

de Justiça certifica haver se comunicado com o citado réu através daquele número (fl. 2607-v 

dos presentes autos). 

Entre os referidos registros telefônicos, merecem especial destaque duas ligações, 

efetuadas no mesmo dia, 07/11/2011, a NE1S0N MEURER e a NELSON MEURER JÚNIOR, a primei-

ra, direcionada ao Deputado Federal, às 12:04 horas, e a segunda, às 15:33 horas, ao filho do 

parlamentar (fl. 1459 dos presentes autos). Conforme o relato acima mencionado, Antonio 

Carlos Brasil Fioravante Pieruccini, após ser informado por NELSON MEURER que este não po-

deria receber os valores em espécie por estar em Brasília e receber solicitação do parlamentar 

para que os mesmos fossem repassados em Francisco Beltrão/PR a NELSON MEURER JÚNIOR, 

efetuou ligação a este último avisando que chegaria em seu escritório para repassar-lhe o di-

nheiro. O fato de a data de ambas as ligações serem idênticas corrobora os relatos de Antonio 

Carlos Brasil Fioravante Pieruccini, inclusive quanto aos detalhes dos contatos telefônicos que 

realizou previamente à ocasião em que entregou valores a NELSON MEURER JÚNIOR em Francis-

co Beltrão/PR, a pedido de NELSON MEURER. Fortalece ainda mais a alegação de Antonio Car-

los Brasil Fioravante Pieruccini a constatação de que, apenas 2 (dois) dias após os referidos 

contatos, 09/11/2011, foi efetivado depósito de dinheiro em espécie na quantia de R$ 

9.000,00 (nove mil reais) em beneficio da conta de NELSON MEURER (conforme tabela de 
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fl. 926). A informação sugere que parte dos valores entregues em Francisco Beltrão/PR a 

NELSON MEURER JÚNIOR foram depositados em beneficio do parlamentar. 

Todos os fatos a indicar que, parte das propinas destinadas ao Deputado Federal 

NELSON MEURER, recebidas também com auxílio de seu filho NEISON MEURER JÚNIOR, foi en-

tregue por Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini em valores em espécie. O repasse das 

vantagens indevidas em dinheiro, e inclusive através de depósito em dinheiro em valor inferi-

or a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tinha por escopo exatamente não deixar rastros, consistindo 

em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movi-

mentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, 

no caso a corrupção passiva. 

b) Recebimento de valores em espécie por meio do Posto da Torre 

O Posto da Torre consiste em um posto de combustíveis utilizado para lavagem de 

dinheiro em Brasília. O proprietário do estabelecimento comercial em questão, Carlos Habib 

Chater, é doleiro já denunciado nas ações penais objeto dos Processos n. 5025687-

03.2014.4.04.7000, n. 5026663-10.2014.4.04.7000 e n. 5047229-77.2014.4.04.7000, todas de-

rivadas da "Operação Lava Jato", em trâmite na 13" Vara Federal de Curitiba. 

Alberto Youssef mantinha com Carlos Habib Chater uma espécie de "conta-cor-

rente". Youssef efetuava pagamentos de fornecedores do Posto da Torre, e, em contrapartida, 

Chater disponibilizava valores em espécie para distribuição, a mando do primeiro, a integran-

tes do Partido Progressista no Distrito Federal. Em relação ao Deputado Federal NEISON 

MEURER, Alberto Youssef, como já ressaltado, confirmou ter efetuado repasses para o parla-

mentar por meio do Posto da Torre. 

Durante a "Operação Lava Jato", foi apreendido o sistema de contabilidade parale-

la do Posto da Torre, denominado "SISMONEY"34. Ediel Viana da Silva, gerente do Posto da 

Torre e funcionário de Carlos Habib Chater, afirmou que, no sistema em questão, "as contas 

bb, bb-I e bb-2 são ligadas a negócios travados entre HABIB e ALBERTO YOUSSEF' (afir- 

34 De se notar que, embora se trate de uma contabilidade não-oficial, tal sistema foi apreendido in loco no 
inicio das investigações, não havendo razão para ter sido alimentado, pelos respectivos responsáveis, com 
dados não correspondentes à realidade. 
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mação constante às fls. 747). A análise técnica do sistema em questão, representada pelo Lau-

do Pericial n. 1890/2014, evidenciou que NELSON Mi:1114ER recebeu em Brasília valores envia-

dos por Alberto Youssef, através do Posto da Torre, em dezembro de 2008 e janeiro de 2009, 

conforme registros do gráfico seguinte:35  
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0,03 

Tata1 
	

0,00 
	

56.195,39 

De acordo com tais registros, NELSON MEURER recebeu R$ 94.000,00 (noventa e 

quatro mil reais) em 19/12/2008, RS 13.000,00 (treze mil reais) em 22/12/2008, RS 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em 04/01/2009 e RS 10.000,00 (dez mil reais) em 

27/01/2009. André Catão de Miranda, funcionário do Posto da Torre que efetuava os registros 

no sistema de contabilidade paralela, confirmou as entregas a NELSON MEURER tanto no curso 

do Inquérito n. 3997/DF (fls. 737/738 dos presentes autos) quanto durante o trâmite desta 

Ação Penal (fls. 2733-2733-v.). 

Além desses elementos, o Laudo Pericial n. 1211/2015-1NC/DITEC/DPF consta-

tou que, logo em seguida ao recebimento dos valores em espécie no Posto da Torre em 2009, 

NELSON MEURER depositou as quantias de forma fracionada em suas contas bancárias pessoais 

(fls. 745/750). Tem-se, pois, mais uma evidência irrefutável de vinculação entre o Deputado 

Federal e essa forma de repasse de propina. Confiram-se, neste sentido, passagens do mencio-

nado trabalho pericial, que confirmam os elementos antes detalhados, no que diz respeito ao 

recebimento das propinas narradas: 

35 Material constante das mídias de fls. 430/435 dos presentes autos. 
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LAUDO N°1211/2015-INC/DITEC/DPF 

13. 	 A Tabela 2 descreve os depósitos verificados na conta bancária n 2787210. 

agencia 4884. Banco do Brasil. de titularidade de Nelson Meurer, que. totalizados, são 

compatíveis com o registro contábil de RS42.000,00 demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 2 — Depósitos na conta n° 2787210, agência 4884. Banco do Brasil. compatíveis com o 
• 

Data Histérico Numero do documento Valor 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653029 1.000.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONUNE 000002231653037 1.00000 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653045 1.000.00 

05/01/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653052 1.000,00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 009002231653060 1.000.00 

05/01/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653078 2300.00 

05/01/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653086 2.500.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653094 500,00 

05431/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653102 500.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653110 2.500.00 

05/01/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653128 2.500.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653136 1.000.00 

05101/2000 DEPOSITO ONI.INE 000002231653144 1.000.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653160 2.000.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653177 1.000.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653185 2.500,00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653193 2300.00 

05/01/2000 DEPOSITO ONLINE 000002231653532 2.500.00 
05/01/2009 DEPOSITO ONLINE ; 	 000002231653557 2.500.00 
05101/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653565 2.500.00 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653573 2.50000 

05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653581 2.500.00 

05411/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653509 2.500.00 
05/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002231653607 1.000,00 

Total 42.00000 

14. A Tabela 3 descreve os depósitos verificados na conta bancária na 2787210 

agéncia 4884, Banco do Brasil, de Mularidade de Nelson Meurer, que. totalizados, são!' 

compatíveis com o registro contábil de RS10.000.00 demonstrado na Tabela I. 

Tabela 3— Depósitos na conta n° 2787210. agencia 4884, Banco do Brasil, compatíveis com o 

Data Histórico Número do documento Valor 
29/01/2094 DEPOSITO ONLINE 000002669519340 300.00 

29/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002669519353 500.00 

29/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002669519361 2.500.00 

I 	29101/2000 DEPOSITO ONLINE 000002669519379 2.500.00 
20/012000 DEPOSITO ONLINE 000002660519387 1.200.00 

29/0112009 DEPOSITO ONLINE 000002669519411 1.000,00 

29/01/2009 DEPOSITO ONLINE 000002669519429 1.000.00 

29/0112009 DEPOSITO ONLINE 000002669519445 1.000.00 
Total 10.000.00 

Os valores em questão consistiam em propina oriunda do esquema de corrupção 

da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, enviada por Alberto Youssef por meio do Posto 

da Torre. A interposição do doleiro Carlos Habib Chater na operação objetivava ocultar ou dis- 
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simular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores 

provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso a corrupção passiva. 

Ill.d.3 - Recebimento episódico e extraordinário de propina por NELSON MEURER, com au-

xilio de NELSON MEURER JÚNIOR, em razão da prática de corrupção, mediante estratégias 

de lavagem de dinheiro 

Além de ter-se beneficiado com o repasse constante e regular de vantagens indevi-

das, o Deputado Federal NELSON MEURER também restou favorecido com o recebimento de va-

lores ilícitos especificamente a ele entregues em ocasiões pontuais, igualmente em razão do já 

descrito apoio e sustentação política para a indicação e a manutenção de Paulo Roberto Costa 

na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Tratava-se, conforme antes delineado, de uma re-

muneração ilícita pela viabilização do funcionamento do esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro versado nesta Ação Penal. 

As situações em que ocorriam de forma mais intensa repasses extraordinários e 

episódicos de propina a membros do Partido Progressista eram as eleições gerais, destinadas à 

escolha dos detentores de mandatos de Senador e Deputado Federal. O pagamento dessas pro-

pinas tinha por finalidade precípua justamente assegurar a continuidade do esquema crimino-

so, com a (re)eleição dos agentes que lhes davam a necessária e indispensável sustentação po-

lítica. Com  NELSON MEURER não foi diferente. Ele recebeu propina tanto sob a forma de auxí-

lio financeiro não contabilizado em prestações de contas de campanha, como sob o disfarce de 

doações eleitorais "oficiais". 

Vários desses atos de recebimento extraordinário e episódico de propina pelo De-

putado Federal NELSON MEURER, mais precisamente nas eleições de 2010, puderam ser identi-

ficados no caso, ilustrando como se dava a finalização dos contextos de corrupção (recebi-

mento das propinas, após prévia solicitação e aceitação) e a lavagem de dinheiro que os acom-

panhava. 

a) Recebimento de propina mediante valores em espécie não contabilizados 

em prestações de contas eleitorais 
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No ano de 2010, o Deputado Federal NELSON MEURER recebeu pelo menos RS 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em dinheiro, para sua campanha a Deputado Federal, 

quantia essa consubstanciada em propina oriunda do esquema de corrupção e lavagem de di-

nheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e não declarada em prestação 

de contas eleitorais. 

O fato acabou sendo registrado em agenda de Paulo Roberto Costa apreendida na 

"Operação Lava Jato". Em seu Termo de Declarações n. 20, o ex-Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS afirmou: "QUE NELSON MEURER recebia parte dos repasses periódicos desti-

nados ao PP e oriundos das propinas pagas nos contratos firmados no ámbito da Diretoria 

de Abastecimento, então ocupada pelo declarante; QUE na agenda do declarante apreendida 

na Operação Lava Jato consta a anotação de um pagamento de RS 4 milhões (quatro milhões 

de reais) feitos a NELSON MEURER (4,0 Nel); QUE referida anotação diz respeito a um repas-

se que teria sido feito no primeiro semestre de 2010; QUE no caso tratava-se de um repasse 

extraordinário, pois não era comum que um único parlamentar do PP recebesse uma quantia 

desta monta do 'caixa' de propinas do PP" (fls. 16/18 dos presentes autos). Cabe reproduzir a 

imagem das páginas da agenda que contém o registro:" 

1 a 36 Material constante das mídias de fls. 430 e 430, reproduzido nas fls. 59, 74 e 81 dos presentes utos. 
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Na página do lado direito constam os valores repassados em "2010" para o Partido 

Progressista e para o Deputado Federal NELSON MEURER, entre outros. O valor "28,5" significa 

R$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais) repassados no total à agremia-

ção partidária em questão ("pp"). O valor "4,0" significa R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais) repassados a NELSON MEURER ("Nel"). As anotações foram feitas por Paulo Roberto 

Costa a partir de documento de controle de distribuição de propina por ele encontrado, na épo-

ca, no escritório de Alberto Youssef. 

A situação restou bem esclarecida no Termo de Declarações Complementar n. 13 

do ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras: 

"QUE, mostrada a agenda do depoente apreendida pela Polícia Fe-

deral, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele 

ressaltou que copiou a referida lista de uma tabela que se encontrava no escritó-

rio de Alberto Youssef QUE normalmente Alberto Youssef não apresentava ao de-

poente essas tabelas de repasse de valores; QUE o depoente copiou a tabela para 

ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam pertur-

bando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: (...) "4,0 Nel" signi-

fica quatro milhões de reais pagos a NELson MEURER".37  

A entrega dos valores em espécie ocorreu de forma parcelada, por meio de conta-

tos entre entregadores de Alberto Youssef, principalmente Carlos Alexandre de Souza Rocha, 

conhecido como "CEARÁ", e o Deputado Federal NELSON MEURER ou interpostas pessoas re-

lacionadas ao parlamentar, notadamente o seu filho NELSON MEURER JÚNIOR e outros políticos 

do Partido Progressista. Os repasses dos valores aconteceram em Curitiba, no Hotel Curitiba 

Palace, onde NELSON MEURER se hospeda frequentemente há vários anos, bem como em Brasí-

lia, no apartamento funcional da liderança do Partido Progressista. 

37 Em seu Termo de Declarações Complementar n. 27, Alberto Youssef esclareceu como Paulo Roberto Costa 
efetuou as anotações na agenda apreendida: "QUE mostrada uma tabela constante na agenda de PAULO 
ROBERTO COSTA, que ora é juntada em anexo, o declarante confirma que tais valores conferem com os 
apontados pelo declarante; QUE confirma que PAULO ROBERTO COSTA fez tais anotações a partir de um 
"batimento de contas" que o declarante fez com PAULO ROBERTO COSTA, em 2010, durante a 
campanha; QUE durante a campanha era o período que mais fizeram reuniões, pois havia muitas 
demandas e estavam sempre tratando do levantamento de valores" (fls. 64/71 dos presentes autos). 
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Carlos Alexandre de Souza Rocha, um dos entregadores de Alberto Youssef con-

tratados para transporte especifico de valores, quando havia necessidade excepcional para tan-

to, já que era remunerado com uma comissão por cada entrega, confirmou que, em 2010, re-

passou valores em Curitiba para um dos filhos de NELSON MEURER. Em seu Termo de Colabo-

ração n. 6, o transportador de dinheiro afirmou: 

"QUE, no ano de 2010, antes das eleições, o declarante efetuou duas 

entregas de dinheiro ao deputado federal NELSON MEURER no Hotel Curitiba Pa-

lace, em Curitiba/PR; QUE os valores não foram entregues diretamente a NELSON 

MEURER; QUE o declarante entregou o dinheiro ao filho de NELSON MEURER: 

QUE uma das entregas foi no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE 

a outra entrega foi em valor entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) e RS 

300.000,00 (trezentos mil reais): QUE o declarante se deslocou de carro de Bal-

neário Camboriú/SC para Curitiba/PR, com o objetivo de realizar essas entre-

gas; QUE ao chegar ao hotel, o declarante chegava à recepção, perguntava pelo 

nome do filho de NELSON MEURER, do qual não se recorda, e subia para o quarto 

onde o destinatário estava hospedado; QUE, no quarto, o declarante retirava o 

dinheiro das pernas, nas quais os valores eram transportados, e entregava para o 

filho de NELSON MEURER; QUE nas duas entregas o filho de NELSON MEURER es-

tava sozinho dentro do quarto; QUE em uma dessas entregas o filho de NELSON 

MEURER ofereceu uma gorjeta de R$ 1.000,00 (mil reais) ao declarante, que rejei-

tou a oferta". 

Em termo de declaração posterior, ele reconheceu que os valores foram entregues 

para NELSON MEURER JÚNIOR: 

"QUE o depoente efetuou entregas de dinheiro no Hotel Curitiba Pa-

lace, em Curitiba, no ano 2010, as quais eram destinadas a NELSON MEURER; 

QUE o depoente não entregou os valores em espécie diretamente a NELSON 

MEURER; QUE as quantias foram entregues a um filho de NELSON MEURER; QUE, 

mostrada a foto de NELSON MEURER JÚNIOR, em anexo, o depoente reconhece que 

entregou o dinheiro a tal pessoa; QUE NN:LSON MEURER JÚNIOR, na foto, está ape-

nas mais velho do que na época das entregas de valores em espécie; QUE, mos-

trada a foto de CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em anexo, o depoente afirma que ) 
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nunca entregou dinheiro a tal pessoa" (depoimento constante dos Apensos 1 ou 

2). 

Já em depoimento prestado em juízo, nos autos desta Ação Penal, reitera os relatos 

anteriores relacionados à efetivação entrega de dinheiro em espécie a NELSON MEURER JÚNIOR 

em Curitiba/PR: 

"MINISTÉRIO PÚBLICO — Como é que foram essas entregas ai? 

Quando elas ocorreram? Onde ocorreram?; TESTEMUNHA — Olha, em 2010. E 

elas ocorreram num hotelzinho pequeno, tinha uma praça na frente, de difícil 

acesso, até estacionava meu carro antes, um hotel chamado Hotel Curitiba. Acho 

que é isso a1 E eu me identificava na recepção como o primo e falava o nome de 

uma pessoa, que eu não sei se era o nome verdadeiro da pessoa que ia receber ou 

não. Depois, eu fiquei sabendo que essa pessoa que recebia esse dinheiro era fi-

lho do deputado; MINISTÉRIO PÚBLICO — Essas entregas o senhor fez lá nesse 

hotel em Curitiba qual foi o ano?; TESTEMUNHA — 2010; foi o ano da campa-

nha, assim, pré-campanha, que tinha muito movimento de dinheiro (..); MINIS-

TÉRIO PÚBLICO — Tá! Num outro depoimento, ao longo do inquérito, o senhor 

chegou a reconhecer, em fotografia, opilo do NELSON MEURER, que seria o... (.) 

As fotos e o seu depoimento estão aqui no apenso da ação penal. As fotos estão às 

folhas seis e sete, são as fotos dos dois filhos dele que são acusados. Vou mostrar 

pro senhor e o senhor diz se, neste momento, reconhece como sendo destinatário 

do dinheiro (...); MINISTÉRIO PÚBLICO — Folha 6, do apenso (...); TESTEMU-

NHA — Não, não era esse, era o de cima. Esse não era, era o de cima; MINISTÉ-

RIO PÚBLICO — Eram das folhas 6...; TESTESTEMUNHA — Exatamente; (...) 

MINISTÉRIO PÚBLICO — E ele (Alberto Youssefi, ele e Sr. Rafael Angulo. Todos 

dois me falaram que era o.filho dele; MINISTÉRIO PÚBLICO — E ele tinha cons-

ciência de que o dinheiro foi entregue pro filho dele?; TESTEMUNHA — Claro, 

né? Com certeza, né?" (fl. 2747/2748-v.). 

No Termo de Colaboração n. 6, Carlos Alexandre de Souza Rocha acrescentou ter 

efetuado entregas de dinheiro para NELSON MEURER em Brasília no ano de 2010, ocasiões em 

que o dinheiro transportado era dividido entre os líderes do Partido Progressista: 
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"QUE o declarante efetuou entregas de dinheiro em espécie em um 

apartamento funcional na Quadra 311 Sul, em Brasília; QUE o declarante não 

sabia exatamente quem morava nesse apartamento, sabendo apenas que, nas 

oportunidades em que compareceu ao local para entregar dinheiro, estavam pre-

sentes os deputados federais 10)1-0 PIZZOLAM, MÁRIO NEGROMONTE, PE-

DRO CORREA, além de outros deputados dos quais o depoente não se recorda; 

QUE essas entregas de dinheiro realizadas pelo depoente em Brasília ocorreram 

no ano de 2010; QUE o declarante foi umas quatro vezes nesse apartamento fun-

cional entregar dinheiro em espécie; QUE em unia dessas entregas o declarante 

viu o deputado federal NELSON MEURER; QUE, na ocasião, PEDRO CORREA 

apresentou o declarante a NELSON MEURER, que afirmou: 'Ah, então o senhor é o 

famoso Ceará!'; QUE nessas oportunidades o declarante transportava R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais); QUE o declarante transportava o dinheiro no 

corpo, usando meias de futebol e calças próprias (mais folgadas), calças 'de tra-

balho'; QUE, ao chegar ao apartamento, o declarante ia ao banheiro para retirar 

o dinheiro das pernas, que estava embalado em filmes plásticos, e retornava com 

uma sacola de dinheiro e apresentava a todos que estavam à espera, na sala do 

apartamento; QUE os deputados federais mencionados recebiam o declarante e 

pegavam o dinheiro; QUE o declarante não sabia como eles dividiam os valores: 

QUE os deputados federais sempre perguntavam para o depoente: 'Cadé o 

resto?'; QUE o depoente apenas respondia que aquela era a quantia que ele esta-

va transportando". 

Os registros de viagens de Carlos Alexandre de Souza Rocha confirmam cinco 

idas dele a Brasília em 2010: 

Registros de viagens para ou de Brasilia• 

Passageiro Companhia aérea Trecho Data Observação 

Carlos Alexandre de 
SOLI72 Rocha 

TAM 
(Voo JJ 3706) 

São Paulo (CGF]) — 
Brasília (13SB) 

06/04/2010 

Carlos Alexandre dc 
Souza Rocha 

TAM 
(Voo JJ 3120) 

Navegantes (NVT)— 
Brasília (135B) 

31/05/2010 

Carlos Alexandre de 
Souza Rocha 

TAM 
(Voo JJ 3703) 

Brasília (BSI3)— 
Congonhas (CGH) 

21/06/2010 Foi identificado apenas 
um voo de volta de 
Brasília. mas isso 

indica que o passageiro 
de algum modo foi a 

tal cidade em data 
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próxima. 

Carlos Alexandre de 
Souza Rocha 

TAM 
(Voo .1.13074) 

Florianópolis (FLN)— 
l3rasilia (MB) 

09/08/2010 

Carlos Alexandre de 
SOIM Rocha 

TAM 
(Voo .113074) 

Florianópolis (FLN) — 
Brasília (I3S13) 

06/12/2010 

As cinco viagens apuradas corroboram, com bastante exatidão, a recordação de 

Carlos Alexandre de Souza Rocha de que teria estado no apartamento onde era realizada a en-

trega de valores em Brasília "umas quatro vezes": a consistência entre o dado do número de 

viagens e a recordação do número de visitas reforça a veracidade dos demais aspectos do de-

poimento do colaborador, tanto mais à luz do fato de que ele apenas ia a Brasília para trans-

portar valores no esquema criminoso em exame, com indicação expressa e segura do envolvi-

mento do Deputado Federal NELSON MEURER. 

O montante de propina destinada à campanha de reeleição do Deputado Federal 

NEISON MEURER foi entregue por Carlos Alexandre de Souza Rocha, em pelo menos sete datas 

(duas em Curitiba e cinco em Brasília), todas no ano de 2010, em valores em espécie. O re-

passe das vantagens indevidas em dinheiro tinha por escopo exatamente não deixar rastros, 

consistindo em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, dispo-

sição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente, de in-

fração penal, no caso a corrupção passiva. 

Como visto, em pelo menos duas dessas datas, no ano de 2010, em Curitiba, 

NELSON MEURER JÚNIOR auxiliou seu pai, o Deputado Federal NELSON MEURER, no recebimento 

dessas propinas, recepcionando as entregas feitas por Carlos Alexandre de Souza Rocha, com 

livre e voluntária adesão ao esquema, tendo portanto participado dolosamente dos crimes de 

corrupção passiva e lavagem de dinheiro subjacentes. 

b) Recebimento de propina mediante doações eleitorais "oficiais" 

No ano de 2010, o Deputado Federal NELSON MEURER também recebeu propina 

disfarçada de doação eleitoral "oficial". Para tanto, Alberto Youssef manteve contato com um 

dos diretores da Construtora Queiroz Gaivão S/A, Othon Zanoide de Moraes Filho, a quem 
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solicitou a realização de contribuição eleitoral para a campanha de NELSON MEURER em valo-

res que seriam posteriormente abatidos do montante de propina devido pela empreiteira em ra-

zão de seu envolvimento no esquema de corrupção da Diretoria de Abastecimento da Petro-

bras. 

As pretensões da Construtora Queiroz Galvão S/A referentes a obras da PETRO-

BRAS podem ser inferidas das inúmeras visitas de Othon Zanoide de Moraes Filho à sede da 

sociedade de economia mista no Rio de Janeiro (fls. 381/384 dos presentes autos). Othon Za-

noide de Moraes Filho, interessado em assegurar a atuação de sua empresa no cartel de em-

preiteiras relacionado à Petrobras, bem como em manter contratos vigentes e em conseguir 

novos contratos de construção de obras junto à Diretoria de Abastecimento da sociedade de 

economia mista, na época ocupada por Paulo Roberto Costa por indicação do Partido Progres-

sista, atendeu à solicitação de NELSON MEURER, transmitida e operacionalizada por Alberto 

Youssef." 

Deste modo, foram feitas duas doações oficiais à campanha de NELSON MEURER à 

Câmara dos Deputados em 2010, por meio da Construtora Queiroz Galvão S/A. Cada uma 

dessas contribuições, no valor individual de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

foi retirada do montante de propinas devido pela empreiteira em razão do esquema criminoso 

relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.  

Os recursos foram transferidos à conta de campanha eleitoral de NEISON MEURER 

nas datas de 26/08/2010 e de 10/09/2010." Nos mesmos dias foram emitidos os seguintes re-

cibos, assinados por NELSON MEURER:4°  

38 A empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, conforme já delineado, ê uma das participantes do esquema 
criminoso aqui versado. 

39 Conforme documentos de transferência bancária (fls. 561 e 563 dos presentes autos). 

40 Documentos constantes das fls. 560 e 562 dos presentes autos. 
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—P7.71T0 

Ft 	5  (d)  
RECIBO ELEITORAL 	 ELEIÇÕES 2: 

Partido Politica 
PARTIDOPROGRESSISTA • PP 

Numeração 
11000147824 

N' Banco 

'3 
loP Ageocia 

/43 
/0 Costa Contate 

/2.../áS-  
N° Cheque 

- 
NIDOC/TED/Operação 

23 
Li Castão de Crédito 

uutra form de arrecadação - descrição da modalidade 

Estimável em dinheiro - desaição resumida dos bens /serviços doados  

Valor em ES 

130. 004 /O O 
Vota por extenso 

DU 2P/4./TCR. e e. ÉdiCIWE-e/T4 

(ri tql..(47, 	S.A . 

it-(/ t, 	agms 
CPF/CNRI do doador 

9q,412 .M2.4,99./ -‘0 
Nome do doador 

ed-WSITUM://2A dUEIROP 
103  do CNN pedido/candidato/00S 

II. 	fgoltroi- 04- _.M 
Nome do parbdoreardlidato/comiti 

adosi lato mus? /revim peuram Pk$241.. 
Nome do respeardvel dela emissão do recibo 	 I  

444-50/1/ /490~  
CPF do responsIvel pela emtsao do recibo 

Assinatura do /espoo,  / 	pr 	ssão dpr-ileo 

ó' eif•"<"' 

Data da emissto do recibo 

.2_670k/20i0 
Via do doador. 

E, NO CASO DEZ' TURNO, ATE O DIA 30/11/2010. EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARÁ 010  TURNO 
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço 

RECIBO ELEITORAL 	 1 	ELErçftedãto 	 
Partido MI 'co 
PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

Numeraçào 
1 1000147ÉLÉ4 

If Banco 

"3 
lar Agércia 

.23 ? 5 
11* Conta Corrente 

.12- ..m .5" 
240Chemte N.  DOCrrEMP°20° Lj Cedo de Crédito 

Unta fonna de arreeadaalo - desaiçâo da modalidade 

Estimável em dinheiro- dosai& resumida dos bar &viços doadas a 

Valor ern RI 	 Valorporemos° 

2-50.0corden 	>uzé,vros é euvafue.,,,rf Me- £64( S.  
Nome de doador 	 CPF/CNIal do doador 

eal)41577?UrO17.9 (_061P02- e f-ii  A Cl/ .4-0 	Ç A. 	??.€61.2_. -sr2M0,2&60 
N' do 04111 partido/candidato/comité 	 Nome do prolido/candidaloktomái 

12- ..16 	Ç?o/cval - ok 	5.té,,4 "ato LearimemainIqvrADOktea 
GPF do responsável pela emissão do recibo 

005 . 64*. 34'4 -Ot 
Nome do responsável pela emissão do recibo 	 1  

lia--.Seht/  NEU/XR 
Assinatura do 	live' 121 	o do recibo 

...1070-9 

Data da Millila do recibo 

( zain 
Via do doador. 

O VÁLIDA ATE 1/11/2010 PARA O l• TURNO E NO CASO OE 2* TURNO ATÉ O DIA 30/11/1010. 

Cola 	re com a Justiça Eleitoral, Informe sua doação de campanha no endereço 
httod/wwwise,lus.bridoacao 

Othon Zanoide de Moraes Filho, inclusive, trocou mensagens eletrônicas com Al-

berto Youssef (que usava o e-mail pau1ogoia58@hotmaiLcom) sobre as doações eleitorais em 

questão, tendo sido alvo de consideração especifica a contribuição da Construtora Queiroz 
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Galvão S/A para a campanha do Deputado Federal NELSON MEURER (fls. 53/58 dos presentes 

autos). As mensagens especificam valores e inclusive tratam de dados de NELSON MEURER, do 

que se extrai que o próprio preenchimento dos recibos de doação não foi feito pelo parlamen-

tar,  mas sim pela empresa doadora, com a intermediacão do doleiro. Confira-se: 

From: paulogoia58@hotnail.com  
To: omoraes@gueirosgalvao.com  
Subject: conta doação de campanha -primo 
Date: Tue, 17 Aug 2010 21:31:39 +0300 

boa tarde segue conta diretorio nacional 
partido progressista 
banco do brasil 
ag-0452-9 
c/c-41607-x 
cnpj-00887169/0001-05 
500.000.00 

From: paulogoia58@hotmail.com  
To: omoraes@igueirozgalvao.c.om  
Subject: endereço nelson meurer 
Date: Fri, 22 Cd 2010 00:50:36 +0300 

boa noite segue endereço deputado nelson meurer 
av-antonio de paiva castelmo 525- centro 
cep- 85601270 
cicade- franzis° beltrão - paraná 
roberto heixeira 
av- boa viagen 2314 ap 700 
cep-51020000 
recife pernambuco 

abraço. 
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A seguir a relaçõe dos recebas fartastes , desde ja agradeça a ajuda 

1 	. P 	DA BAI HA 	500 000 

2 	• AIME CORREA 	2$0 000 

3 - ROBC-R10 1 EIXEIRA 	250 000 

4 • NELSON MLUPER 	500 000 

5 	• P 	DE PERNAMBUCO 100 000 

6 - ROBER 10 mro 	100,000 

. °IREI 01410 NACIONAL 1-1  PROGRESSISTA 2.040 000 

O - P MDII 	DC RONDCINIA 	300 000 

ABRAÇOS 

011,011.4nteaste de Motaes rilho 
Omine Geme 

ap)iretairrile'llS,:ii461;Imentei Comercial ()CCP 
Constadisee Outeiros Colidas S.A 
lei: 55 21 22124E54 
Sas 5571 2131.7127 
eLvta- 0I9aP P- 9J2 

4, 	veias seria ....dtidelaSeatintinnll.com. 

30/110/20 10 1/11 tf 

Pala ,mintnetetot 
fc 

Aninvin entalaram iii, f 
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As quantias em referência consistiam em propina oriunda do esquema de 

corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS. A origem ilícita dos valores, inclusive, era de conhecimento de NELSON MEURER. A 

propósito, no Termo de Declarações Complementar n. 07, ALBERTO YOUSSEF afirmou: 

"QUE mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, 

a partir da conta paulogoia58@hoimaiLcom, o declarante confirma que se trata 

deste repasse de vantagens indevidas; QUE em relação ao e-mail do dia 17 de 

agosto de 2010, com o assunto 'conta doação de campanha —primo', o declaran-

te informa que está repassando a conta do Diretório Nacional do PP para paga-

mento pelo QUEIROZ GALVÃO; QUE em seguida há outro e-mail, datado de 

30/08/2010, em que OTHON ZANOIDE solicita os recibos faltantes, em nome do 

PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA (250.000,00) ROBERTO TEI-

XEIRA (250.000,00), NELSON M --EURER (500.000,00), PP DE PERNAMBUCO (R$ 

100.000,00), ROBERTO BRITO (R$ 100.000,00), DIRETORIA NACIONAL P 
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PROGRESSISTA (R$2. 040.000) e PMDB DE RONDÔNIA (RS 300.000,00); QUE 

esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido os va-

lores da QUEIROZ GALVAIO, como doação 'oficial', mas que ainda não haviam 

enviado seus recibos para a construtora; (.) QUE em relação ao e-mail do dia 

22 de outubro de 2010, nesse e-mail o declarante está enviando a OTHON ZA-

NOIDE o endereço de NELSON MEURER, para que a construtora enviasse o docu-

mento original de doação; QUE questionado se todas estas pessoas que recebe-

ram tais valores tinham consciência de que os valores foram repassados do es-

quema da PETROBRAS, o declarante respondeu que 'com certeza"' (fis. 47/51 

dos presentes autos). 

Em busca e apreensão realizada no escritório da empresa Árbor Consultoria e As-

sessoria Contábil Ltda`", pertencente a Meire Bomfim da Silva Poza, ex-contadora de Alberto 

Youssef, foi encontrado um dos contratos fictícios celebrados entre a empresa de fachada Em-

preiteira Rigidez Ltda. e o Consórcio Ipojuca Interligações, formado entre a lesa Óleo & Gás e 

a Construtora Queiroz Galvão S/A, contratado para uma das obras da Refinaria de Abreu e 

Lima — RNEST. Isso indica que a Queiroz Galvão efetivamente pagava propina no âmbito da 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras, fazendo-o por meio de empresas de fachada de Al-

berto Youssef ou da realização de doações oficiais para o Partido Progressista e seus integran-

tes. Foi identificado também um registro de entrada de Othon Zanoide de Moraes Filho em 

um dos escritórios de Alberto Youssef, em 31/05/2011, o que indica que o então diretor da 

Queiroz Galvão conhecia bem o doleiro e sabia exatamente de quem se tratava.' 

Os contatos realizados pelo representante da empresa doadora com um dolei-

ro, e não com o próprio candidato, seu comitê de campanha ou representantes de seu 

partido — tanto para obter os dados para a realização das doações quanto para obter os 

respectivos recibos —, não deixam dúvidas de que as doações em questão não passavam, 

na verdade, do pagamento dissimulado de propina. 

O pagamento das vantagens indevidas sob a forma de doação eleitoral objetivou 

disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. O sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento 

41 Conforme Relatório n° 05 — Equipe A8 — ARBOR — LAVA JATO 5 — CONTRATOS (2).pdf, constante da 
mídia de fl. 777. 

42 Vide, a respeito, o relatório final do Inquérito n. 3997/DF (fis. 778/812 dos presentes autos), em especial o 
item 55. 
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de ocultação e dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movi-

mentação e da propriedade de valores provenientes de infração penal, no caso a corrupção 

passiva. 

Em função do pagamento dos valores, a Construtora Queroz Galvão S/A conti-

nuou a integrar o cartel de empreiteiras contratadas pela Diretoria de Abastecimento da Petro-

bras. Na época, por meio de consórcios, em relação ao Complexo Petroquímico do Rio de Ja-

neiro — COMPERJ, a empresa já executava os contratos de terraplenagem, drenagem e anel 

viário (Contrato n. 0800.0040907.08.2, de 28/03/2008) e de construção de unidades de hidro-

tratamento de destilados médios e de querosene e suas subestações elétricas (Contrato n. 

0800.0060702.10.2, de 10/09/2010). Em relação à Refinaria Abreu e Lima — RNEST, a QUEI-

ROZ GALVÃO executava os contratos de projeto e terraplenagem (instrumento contratual da-

tado de 31/07/2007) e de tubovias de interligações (instrumento contratual de 10/03/2010). 

Tempos depois, em 17/09/2013 e 07/10/2013, a empresa foi beneficiada por contratações para 

construção de unidades para o processamento de gás natural do pré-sal (Contrato n. 

0858.0085740.13.2) e para construção de unidades auxiliares, ambas relativas ao COM-

PERI' 

1V- Enquadramento legal das condutas 

Estando devidamente comprovados nesta ação penal os fatos acima narrados, 

passa-se a efetivar o enquadramento legal das condutas praticadas por cada um dos réus: 

NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER. 

IV.1) NELSON MEURER 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que Paulo Roberto Costa solicitasse, 

aceitasse promessa neste sentido e recebesse, pelo menos 161 (cento e sessenta e uma) vezes, 

para si e para o Partido Progressista, em razão do exercício da função de Diretor de Abasteci-

mento da Petrobras, vantagens indevidas no valor total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cin-

quenta e sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta 

5 43 Relatórios de Comissões Internas de Apuração da Petrobras tratam dos contratos em questão (DIP •DABAST 
n. 70/2014 e DIP DABAST n. 71/2014). 
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e dois centavos), NEISON MEURER cometeu, 161 (cento e sessenta e uma) vezes, o crime de 

corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no 

art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que parcela considerável dessa propina 

fosse paga com recurso a contratos de prestação de serviço fictícios celebrados com empresas 

de fachada de Alberto Youssef, o que ocorreu com pelo menos 180 (cento e oitenta) pagamen-

tos, no valor total de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhões, cento e quarenta e seis mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), como estratégia concebida por todos os 

envolvidos para a ocultação e dissimulação da natureza, origem e movimentação de valores 

provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva, NELSON MEIMER cometeu, 180 

(cento e oitenta vezes), o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso de pessoas e 

em concurso material, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 

29 e 69, ambos do Código Penal. 

Ao dolosamente solicitar, aceitar promessa neste sentido e receber o valor total de 

pelo menos R$ 29.700.000,00, correspondente a 99 (noventa e nove) repasses de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, consistentes em propina periódica e ordinária decor-

rente do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras — de que 

são ilustrativas 8 (oito) entregas identificadas, realizadas por Rafael Angulo Lopez, no valor 

total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), e 4 (quatro) entregas identificadas, 

realizadas com recurso ao Posto da Torre, no valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e 

nove mil reais) —, NEISON MEURER cometeu, 99 (noventa e nove) vezes, o crime de corrupção 

passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 

1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 

. 	Ao dolosamente (i) receber tais propinas em espécie, mediante entregas pessoais — 

dinheiro transportado por entregadores de Alberto Youssef, em especial Rafael Angulo Lopez 

—, o que ocorreu em pelo menos 8 (oito) datas identificadas; (ii) receber tais propinas em espé-

cie;  com recurso ao Posto da Torre, o que ocorreu em pelo menos 4 (quatro) datas identifica-

das; (iii) depositar tais propinas, de forma pulverizada, em 130 (cento e trinta) dias distintos, 

no total de R$ 1.461.226,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e 

seis reais), em suas contas bancárias pessoais, com fracionamento de operações e mescla de 

	 5 

recursos de origem lícita e ilícita; e (iv) registrar, nas declarações de ajuste de imposto de ren- 
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da de 5 (cinco) anos, a manutenção de considerável quantia de dinheiro em espécie, na verda-

de correspondente às vantagens indevidas percebidas; tendo essas condutas sido praticadas 

para ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e proprie-

dade dos valores ilicitamente recebidos, de forma reiterada e no âmbito de organização crimi-

nosa, o Deputado Federal NELSON MEURER cometeu, 147 (cento e quarenta e sete) vezes), o 

crime de lavagem de dinheiro qualificado em concurso material e em concurso de pessoas, 

previsto no art. 1°. § 40, da Lei 11. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Pe-

nal. 

Ao dolosamente solicitar, aceitar promessa neste sentido e receber o valor total de 

pelo menos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em espécie — de que são ilustrativas 7 

(sete) entregas pessoais realizadas por Carlos Alexandre de Souza Rocha bem como R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) em 2 (duas) transferências disfarçadas de doação eleitoral 

"oficial", sendo todas essas quantias consistentes em propina extraordinária decorrente do es-

quema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, NELSON MEURER 

cometeu, 9 (nove) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e 

em concurso material, previsto no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Có-

digo Penal. 

Ao dolosamente (i) receber tais propinas em espécie, mediante entregas pessoais — 

dinheiro transportado por entregador de Alberto Youssef —, o que ocorreu em pelo menos 7 

(sete) datas; e (ii) receber tais propinas sob a falsa roupagem de doação eleitoral "oficial", o 

que ocorreu em pelo menos 2 (duas) datas; tendo todas essas condutas sido praticadas para 

ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade dos valores ilicitamente 

recebidos, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa, o Deputado Federal 

NELSON MEURER cometeu, 9 (nove) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado em con-

curso material e em concurso de pessoas, previsto no art. 10, § 40, da Lei n. 9.613/1998, com-

binado com os arts. 29 e 69 do Código Penal. 

IV.2) NE:1,50N MEURER JÚNIOR 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que seu pai, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, solicitasse, aceitasse promessa neste sentido e recebesse vantagens indevidas (i) no 
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valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), consubstanciado em propinas 

ordinárias, participando do recebimento de pelo menos 5 (cinco) entregas de dinheiro em es-

pécie realizadas por Rafael Angulo Lopez; e (ii) no valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro mi-

lhões de reais), consubstanciado em propinas extraordinárias, participando do recebimento de 

pelo menos 2 (duas) entregas de dinheiro em espécie realizadas por Carlos Alexandre de Sou-

za Rocha; sendo ambas as espécies de propinas (ordinárias e extraordinárias) decorrentes do 

esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, NELSON MEURER 

JÚNIOR cometeu, 7 (sete) vezes, o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de 

pessoas e em concurso material, previsto no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, to-

dos do Código Penal. 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que essas propinas fossem pagas em es-

pécie, mediante entregas pessoais — dinheiro transportado por entregadores de Alberto Yous-

sef, em especial Rafael Angulo Lopez, relativamente a propinas periódicas, o que ocorreu em 

pelo menos 5 (cinco) datas, e Carlos Alexandre de Souza Rocha, relativamente a propinas ex-

traordinárias, o que ocorreu em pelo menos 2 (duas) datas; tendo todas essas condutas sido 

praticadas para ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade dos valo-

res ilicitamente recebidos, de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa, NELSON 

MEURER JÚNIOR cometeu, 8 (oito) vezes, o crime de lavagem de dinheiro qualificado em con-

curso material e em concurso de pessoas, previsto no art. 10, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, com-

binado com os arts. 29 e 69 do Código Penal. 

IV.3) CRISTIANO AUGUS10 MEURER 

Ao concorrer dolosa e decisivamente para que seu pai, o Deputado Federal NELSON 

MEURER, solicitasse, aceitasse promessa neste sentido e recebesse vantagens indevidas no va-

lor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), consubstanciado em propinas ordinárias de-

correntes do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, par-

ticipando do recebimento de pelo menos 4 (quatro) entregas de dinheiro em espécie realizadas 

por Rafael Angulo Lopez, CRISTIANO AUGUSTO MEURER cometeu, 4 (quatro) vezes, o crime de 

corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em concurso material, previsto no 

art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 
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Ao concorrer dolosa e decisivamente para que essas propinas pagas em espécie, 

mediante entregas pessoais — dinheiro transportado por entregador de Alberto Youssef —, o que 

ocorreu em pelo menos 4 (quatro) datas, tendo sido tais condutas praticadas para ocultar e dis-

simular a natureza, origem, movimentação e propriedade dos valores ilicitamente recebidos, 

de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa, CRISTIANO AUGUSTO MEURER come-

teu, 4 (quatro vezes), o crime de lavagem de dinheiro qualificado, em concurso material e em 

concurso de pessoas, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 

e 69 do Código Penal. 

V- Questões de mérito suscitadas pelas defesas dos réus 

Passa-se, a seguir, a enfrentar as questões de mérito suscitadas pelas defesas dos 

réus em suas respostas à acusação (fls. 1103/1141, 1144/1162 e 1164/1174) e nas respectivas 

complementações (fls. 1778/1787, 1789/1813 e 1816/1824), as quais, após o recebimento da 

denúncia, foram integralmente reiteradas nas suas defesas prévias (fls. 2035/2037, 2055/2058 

e 2060/2063). 

Não há de ser acolhida a afirmação do réu NELSON MEURER de que não manteve 

qualquer relação com os delatores mencionados pelo Ministério Público Federal e de que ine-

xiste "qualquer indício em sentido contrário" (fl. 1110). 

Embora NELSON MEURER tenha alegado no interrogatório prestado nesta Ação Pe-

nal que nunca conheceu Paulo Roberto Costa (fl. 2865-v dos presentes autos), o ex-Diretor de 

Abastecimento da Petrobras afirma haver comparecido a reuniões no apartamento de João 

Pizzolatti na presença do parlamentar ora réu, para tratar de assuntos relacionados à estatal 

(fls. 2775/2775-v dos presentes autos). Na Informação Policial n. 57/2015 (fls. 632/634 dos 

presentes autos), o nome de NELSON MEURER consta tanto na agenda de reuniões de Paulo Ro-

berto Costa quanto no registro de visita ao então Diretor da Petrobras realizada edifício-sede 

da Petrobras do Rio de Janeiro, o que comprova a realização de reunião entre o parlamentar e 

o citado colaborador na sede da estatal. Além disso, na agenda de Paulo Roberto Costa 

apreendida no âmbito das investigações (imagem reproduzida na mídia de fl. 430 dos presen-

tes autos), consta a anotação ("4,0 Net"), a qual, segundo esclarecido em seu Termo de Decla- 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
AP 996/DF 	 104 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

rações n. 20 (fls. 16/18 dos presentes autos) e em oitiva prestada nesta Ação Penal (fls. 

2778/2779-v), refere-se a pagamento de R$ 4 milhões realizado em 2010 a NELSON MEURER, 

debitado do caixa de propinas do Partido Progressista. NELSON MEURER, em seu interrogatório, 

embora inicialmente tenha afirmado que nunca teve conhecimento do acerto na indicação pelo 

Partido Progressista de Paulo Roberto Costa para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras 

(fl. 2849-v), relatara em seguida que "todos os deputados do Partido Progressista tinha co-

nhecimento que, sim, que tinha sido indicado, pelo Partido Progressista, pro Paulo Roberto 

Costa assumir a diretoria da Petrobras (fl. 2850-v) e, adiante, ainda no mesmo relato, assu-

mira que chegou a comparecer no escritório de Alberto Youssef em São Paulo para participar 

de reunião em que, na presença do ex-parlamentar João Pizzolatti, foi discutida a manutenção 

da indicação pelo PP de Paulo Roberto Costa ao referido cargo da estatal (fls. 2854/2855). 

Tudo a demonstrar que NELSON MEURER e Paulo Roberto Costa não apenas mantiveram conta-

tos entre si, como também a reforçar a conclusão, em conjunto ao farto material probatório 

acostado aos autos, de que cada qual atuou para que o outro atendesse seus próprios interesses 

alvo da presente imputação, a saber, a manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de 

Abastecimento da Petrobras mediante o apoio político do citado parlamentar e, como contra-

partida, o recebimento por este último de valores ilícitos decorrentes do esquema, com a atua-

ção direta do então diretor da estatal. 

Em que pese NF:LSON MEURER negue conhecer Antonio Carlos Brasil Fioravante 

Pieruccini (fls. 2878/2878-v), além de este entregador de Youssef haver reiteradamente afir-

mado em seu Termo de Colaboração 2 (fls. 1263/1266) e em oitiva prestada nos autos desta 

Ação Penal (fls. 2916/2935) que realizou diversos contatos telefônicos com o referido parla-

mentar e, em uma ocasião, com o seu filho NetsoN MEURER JÚNIOR, mediante análise dos re-

gistros telefônicos de fls. 1271/1754, é possível concluir que o colaborador comprovadamente 

realizou pelo menos 8 (oito) ligações a NELSON MEURER e 1 (uma) a seu filho NEISON MEURER 

JÚNIOR. A equivalência dos relatos prestados por Antonio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini 

com o exato número telefônico comprovadamente da propriedade de NELSON MEURER, C0/11 o 

local do escritório de advocacia de NEISON MEURER JÚNIOR situado em Francisco Beltrão/PR e 

com as ligações comprovadamente por ele realizadas ao parlamentar e a seu referido filho, de-

nota a veracidade das alegações de que o parlamentar e o colaborador efetivamente mantive- 
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ram entre si contatos ao longo de muitos meses, direcionados, certamente, ao repasse de valo-

res ilícitos. 

Apesar de NELSON MEURER também negar conhecer Rafael Angulo Lopez e Carlos 

Alexandre de Souza Rocha (fl. 2865-v), ambos os entregadores de Alberto Youssef são enfáti-

cos em afirmar haverem, um e outro, mantido contatos com o parlamentar e, inclusive, efeti-

vado entregas de valores em espécie diretamente a ele e a pelo menos um de seus filhos. Tais 

alegações são corroboradas por registros de voos realizados por Rafael Angulo Lopez de São 

Paulo a Curitiba entre 2007 e 2013, pela coincidência dessas viagens realizadas a Curitiba 

com as datas em que os denunciados NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO 

AUGUSTO MEURER comprovadamente se hospedaram no Hotel Curitiba Palace, local da entrega 

dos valores, assim como pela coincidência dos voos realizados por Carlos Alexandre de Souza 

Rocha a Brasília em 2010 para efetivar entregas de dinheiro em espécie a políticos do PP, in-

clusive a NELSON MEURER. Os colaboradores, tanto por ocasião da colaboração premiada quan-

to durante o Inquérito e no curso desta Ação Penal, ao apreciarem as fotos de NELSON MEURER 

JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, confirmaram haver repassado valores em espécie a pelo 

menos um dos filhos do parlamentar nas entregas que realizaram em Brasília e em Curitiba. A 

anotação "4,0 Atei" constante da agenda de Paulo Roberto Costa, apreendida no contexto das 

investigações, relacionada ao pagamento do valor de R$ 4 milhões a NELSON MEURER em con-

texto fático e temporal idêntico ao dos repasses efetuados pelos referidos transportadores, 

constitui mais um elemento de corroboração dos relatos dos colaboradores. 

Conquanto Nason MEURER se recuse a admitir a manutenção de relacionamento 

com Alberto Youssef (fl. 2852-v), a prova dos autos é categórica no sentido de demonstrar que 

ambos mantiveram relação espúria e criminosa ao longo de anos, enquanto perdurou o esque-

ma de corrupção e de lavagem de dinheiro mantido no âmbito da Diretoria de Abastecimento 

da Petrobras. NELSON MEURER, além de comprovadamente haver ingressado pelo menos três 

vezes no escritório de Alberto Youssef (fls. 630/634), tendo em uma dessas ocasiões participa-

do de reunião na qual foi discutido o apoio político do PP à manutenção de Paulo Roberto 

Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras (conforme assume em seu interrogatório, 

fls. 2854/2855), recebeu muitíssimos pagamentos ilícitos operacionalizados pelo referido do-

leiro, mediante entregas de dinheiro em espécie, feitas por ele e por seus entregadores, e tam-

bém através de doações eleitorais "oficiais" dissimuladas. O registro de valores no nome 
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NELSON MEURER no "SISMONEY", sistema de contabilidade paralela mantido no Posto da 

Torre relacionado a "negócios travados entre HABIB e ALBERTO YOUSSEF" (palavras de 

Ediel Viana da Silva, funcionário do empreendimento), assim como e-mails trocados entre Al-

berto Youssef e Othon Zanoide de Moraes Filho mediante os quais aquele pede a este diretor 

da Construtora Queiroz Gaivão S/A a efetivação de pagamento de valores a NELSON MEURER, a 

título de doação eleitoral dissimulada, demonstram, mais uma vez e sem prejuízo das demais 

provas dos autos, que efetivamente o doleiro atuou concretamente para que valores ilícitos, 

provenientes do esquema de corrupção instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, 

fossem repassados ao parlamentar ora denunciado. 

Por todo exposto, há elementos de prova mais do que suficientes a demonstrar que 

NELSON MEURER não apenas manteve contato e relacionamento espúrio com os colaboradores 

citados pelo Ministério Público Federal, como inclusive recebeu deles valores ilícitos, oriun-

dos do esquema criminoso relatado na denúncia. 

Não merece prosperar a alegação do réu NELSON MEURER de que estaria completa-

mente equivocada e insuficiente a denúncia no ponto em que lhe imputa a prática de delitos 

por haver recebido "vantagens indevidas em contrapartida ao apoio que emprestada à manu-

tenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras" (fls. 1111-v-

1112), vez que sem amparo indício de autoria e de materialidade. A prova dos autos, conforme 

amplamente desenvolvido na denúncia e também na presente petição, é suficiente a concluir 

que o parlamentar tanto concedeu apoio político para manutenção de Paulo Roberto Costa na 

Diretoria de Abastecimento da Petrobras, quanto, como contrapartida, recebeu valores indevi-

dos oriundos do esquema criminoso. 

As entregas de dinheiro em espécie efetivadas em benefício de NELSON MEURER e 

também a seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, contrariamente 

ao afirmado pelos réus, não estão nem de longe sustentadas apenas em relatos de colaborado-

res. Conforme fartamente desenvolvido na denúncia e nesta peça, há diversos elementos de 

prova, comprovantes de viagens aéreas, registros telefônicos, comprovantes de hospedagens, 

relatório de pesquisa e análise, agenda recolhida no âmbito das investigações, registros de en-

trada em prédios públicos e privados, comprovantes de depósitos de valores em contas-corren-

tes de NELSON MEURER, análises das suas declarações de imposto de renda e de sua movimen-

tação bancária, entre outros, que corroboram todas as alegações segundo as quais os réus rece- 
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beram valores em espécie de Alberto Youssef e, por ordem deste doleiro, de seus entregadores 

Rafael Angulo Lopez, Carlos Alexandre de Souza Rocha e Antonio Carlos Brasil Fioravante 

Pierruccini. 

Diversamente do quanto afirmado por sua defesa, estão devidamente comprova-

dos nesta Ação Penal os pagamentos efetivados a NELSON MEURER, por intermédio do Posto da 

Torre, em Brasília/DF. Conforme registrado no sistema de contabilidade paralela mantido no 

Posto da Torre denominado "SISMONEY" — cuja existência e registros, do interesse de Carlos 

Habib Chater e de Alberto Youssef, são confirmados pelos funcionários do empreendimento e 

ora testemunhas Ediel Viana da Silva e André Catão de Miranda — NELSON MEURER recebeu 

pagamentos de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) em 19/12/2008, R$ 13.000,00 (treze 

mil reais) em 22/12/2008, R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em 04/01/2009 e R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em 27/01/2009. Logo em seguida, em ocasiões bem próximas aos 

citados pagamentos, o parlamentar depositou valores de forma fracionada em suas contas ban-

cárias nas datas de 05/11/2009, na quantia total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e 

de 29/01/2009, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em montantes compatíveis com quanto rece-

bido. Tudo a corroborar, em conjunto com os dados fiscais e bancários do parlamentar cuja 

análise evidencia incompatibilidade considerável entre os rendimentos declarados, a movi-

mentação financeira e os valores em espécie de posse do parlamentar nos anos posteriores, to-

dos os relatos prestados nos autos de que NELSON MEURER recebeu dinheiro em espécie por in-

termédio do Posto da Torre, originado do esquema de corrupção instalado no âmbito da Dire-

toria de Abastecimento da Petrobras. 

Sobre esse ponto, o próprio réu, quando ofereceu sua resposta à acusação (fl. 

1114-v) e em seu interrogatório (fl. 2866-v-2867-v), admite ter recebido, no final de 2008 e 

começo de 2009, valores oriundos de José Janene, a título de mero empréstimo posteriormen-

te devolvido, asseverando que, caso recebera recursos originados do Posto da Torre e de Al-

berto Youssef, foi sem seu conhecimento e também porque o doleiro era nada mais do que um 

"funcionário de José Janene". A assunção do recebimento dos valores repassados por ordem 

de José Janene, uma das principais lideranças do esquema, em datas exatamente idênticas aos 

pagamentos que lhe foram comprovadamente efetuados e registrados no sistema de contabili-

dade paralela mantido no Posto da Torre, constitui elemento robusto a respaldar a conclusão 
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de que NELSON MEURER recebeu os referenciados valores ilícitos, repassados em seu beneficio 

pelo conhecido operador de José Janene, no caso Alberto Youssef. 

A alegação de NELSON MEURER, no sentido de desconhecer a ilicitude dos paga-

mentos, apresenta-se enormemente enfraquecida quando se analisam os depósitos por ele 

mesmo efetuados naquela data e que constam do Laudo N° 1211/2015-INC/DITEC/DPF (fl. 

748). Da análise desse laudo, verifica-se que NELSON MEURER, ao receber os pagamentos origi-

nados do Posto da Torre, efetivou 32 (trinta e dois) depósitos fracionados, todos nas datas de 

05/01/2009 e 29/01/2009 e em valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O fraciona-

mento dos depósitos que efetuou, em quantias inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e rea-

lizados todos nas mesmas datas, constitui forte elemento a concluir que NELSON MEURER tinha 

conhecimento da procedência ilícita das quantias que admite ter recebido naquela data, por 

constituir claro mecanismo de lavagem de dinheiro conhecido como estruturação, fraciona-

mento, "structuring", smurfing" ou "pitufeo", por voltar-se a evitar a obrigatoriedade de co-

municação dos atos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF. 

Em que pese NELSON MEURER questione a análise, empreendida na denúncia e re-

forçada na presente peça, que aponta vultosa incompatibilidade entre os rendimentos auferi-

dos pelo denunciado e a movimentação de suas contas-correntes, o réu em nenhum momento 

logrou êxito em desconstruir efetivamente tal conclusão sustentada nesta Ação Penal pelo Mi-

nistério Público Federal. Muito embora NELSON MEURER tenha afirmado que a Procurado-

ria-Geral da República deixou de apreciar a "conta corrente relacionada à NUVEP — Núcleo 

de Fiscalização e Controle da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", na qual teriam 

sido depositados os valores referentes reembolsos de despesas parlamentares e cujos montan-

tes teriam causado a incompatibilidade apontada na denúncia, o parlamentar não obteve êxito, 

apenas com essa alegação e sem nenhum outro elemento de prova, em refutar a comprovada 

diferença, demostrada pelo MPF, entre os seus rendimentos líquidos por ele recebidos de apo-

sentadoria e do subsídio de Deputado Federal e os créditos efetivados em suas contas, nos 

montantes de R$ 660.749,04 em 2010, de R$ 651.789,24 em 2011, de R$ 553.790,29 em 

2012, de R$ 486.342,34 em 2013 e de R$ 87.114,80. Ademais, a referida alegação isolada-

mente, desprovida de novos elementos de corroboração, não é suficiente para justificar a, 

apontada na denúncia, elevada quantia de dinheiro em espécie por ele declarada em suas de-

clarações de ajuste de imposto de renda (anos-base 2010 a 2014): a) ao final de 2010: R$ 
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108.160 (cento e oito mil, cento e sessenta reais); b) ao final de 2011: R$ 122.408,00 (cento e 

vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais); c) ao final de 2012: R$ 1.365.410,00 (um milhão, 

trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais); d) ao final de 2013: R$ 763.360,00 

(setecentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais); e) ao final de 2014: R$ 

804.550,00 (oitocentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Tudo a concluir que os ele-

mentos de convicção trazidos aos autos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia, 

não tendo sido devidamente refinados pela defesa, permanecem hígidos e suficientes a manter 

a convicção de que, conforme a prova dos autos, há elevada incompatibilidade entre os rendi-

mentos líquidos percebidos por NELSON MEURER entre os anos de 2010 e 2014 e os montantes 

depositados em suas contas, somados aos valores em espécie de sua propriedade, durante o re-

ferenciado período. 

Não procedem as alegações dos réus de inexistência, na narrativa feita pelo Minis-

tério Público Federal de ato de oficio que teria sido praticado pelo Deputado Federal NELSON 

MEURER. Há de se destacar que o referido réu: (i) é parlamentar do Partido Progressista; (ii) 

durante parte do período em que praticadas as condutas criminosas, assumiu a condição de lí-

der da referida agremiação partidária junto à Câmara dos Deputados; (iii) integrou, na época 

dos fatos, o bloco parlamentar componente da base aliada do Governo Federal; e (iv) como 

todo e qualquer parlamentar, detinha a prerrogativa de fiscalizar os atos praticados por órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, inclusive a Petrobras. Naquele 

contexto fático e temporal, é certo que NELSON MEURER possuía prerrogativas parlamentares e 

institucionais para fiscalizar a legalidade dos atos praticados no âmbito da Petrobras, assim 

como de, no jogo político e democrático brasileiro, indicar e defender, individualmente ou in-

clusive em nome do Partido Progressista, a manutenção de pessoas em determinados cargos, 

ministérios e entidades da Administração Pública Federal, e, por sua vez, enquanto parlamen-

tar e líder da referida agremiação, prestar apoio político ao chefe do Poder Executivo Federal 

perante o Congresso Nacional. 

No caso concreto objeto desta Ação Penal, NELSON MEURER, por haver comprova-

damente atuado, enquanto parlamentar e líder do Partido Progressista, para manter Paulo Ro-

berto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e, como contrapartida, recebido valo-

res ilícitos decorrentes de contratos ilícitos firmados por empreiteiras com a estatal, é mais do 

que correto concluir que o citado réu efetivamente praticou ato de oficio necessário e indis- 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 

AP 996/DF 	 110 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

pensável à configuração do crime de corrupção passiva, visto ter, naquela ocasião, solicitado, 

aceitado promessa neste sentido e recebido vantagens indevidas em razão do mandato parla-

mentar que cumpria, assim como concorrido, naquela mesma condição de integrante da cúpu-

la do PP, para que o então Diretor solicitasse, aceitasse promessa e recebesse vantagens inde-

vidas em decorrência do exercício dessa função pública na estatal. Ademais, diante da prerro-

gativa fiscalizatória concedida a todo e qualquer parlamentar, NELSON MEURER, ao invés de ha-

ver atuado para impedir, evitar ou dificultar a prática dos crimes praticados no âmbito da Dire-

toria de Abastecimento da Petrobras, contribuiu concretamente para a manutenção do esque-

ma, tendo, por esse motivo, cometido infração a dever funcional. 

Essa conclusão fática é mais do que suficiente para enquadrar a conduta de 

NELSON MEURER, por haver concedido apoio político para manter Paulo Roberto Costa na Di-

retoria de Abastecimento da Petrobras e contribuído para a continuidade do esquema crimino-

so instituído na estatal mediante infração a seu dever funcional fiscalizatório, no crime de cor-

rupção passiva majorada, tipificado no art. 317, § 1°, do Código Penal. Merecem, portanto, ser 

desacolhidas todas as alegações em sentido diverso das defesas dos réus. 

Melhor sorte não assiste às afirmações defensivas de que as imputações penais em 

face de NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER foram efetivadas apenas por 

manterem vínculo familiar com NELSON MEURER. Conforme demonstrado nesta Ação Penal, 

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, ao haverem comprovadamente recebi-

do valores ilícitos em nome de NELSON MEURF,R, incorporam-se às condutas delituosas pratica-

das por este último na condição de parlamentar. 

Quanto a NELSON MEURER e a NELSON MEURER JÚNIOR, (i) a notável e evidente 

condição de parlamentar e de líder do PP assumida por NELSON MEURER na época dos fatos; 

(ii) os constantes contatos por ele mantidos com diversos políticos em locais também frequen-

tados por seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, COMO o Hotel Cu-

ritiba Palace; (iii) o fato de esses dois réus haverem pessoalmente recebido em nome de seu 

pai NELSON MEURER dinheiro em espécie em datas diferentes e por intermédio de entregadores 

diversos; (iv) a situação de haverem estes réus ao longo de anos e através de um mesmo nw-

dus operandi contribuído para a prática de crimes por parte de NELSON MEURER; (v) a constata-

ção de haverem atuado de maneira concreta para que os valores recebidos em nome de NELSON 

MEURER fossem recebidos e/ou transferidos mediante a adoção de mecanismos de lavagem de 
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dinheiro; e (vi) o inequívoco favorecimento pessoal que obtiveram com os repasses ilícitos, 

todas essas constatações, baseadas nos fatos comprovados nos autos, são suficientes a concluir 

que os réus NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER ingressaram, com dolo, ain-

da que eventual, nas condutas criminosas praticadas pelo agente público NELSON MEURER. As 

circunstâncias fáticas acima referenciadas tornam inafastável a conclusão de que NELSON 

MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER tinham conhecimento da procedência ilícita dos 

valores por eles recebidos em nome de NELSON MEURER e que os pagamentos a eles destinados 

decorriam de ilícitos praticados por seu pai enquanto Deputado Federal e líder de relevante 

agremiação partidária. 

Por haverem dolosamente se incorporado de maneira dolosa aos atos de corrupção 

praticados pelo agente público NELSON MEURER, as condutas de NELSON MEURER JÚNIOR e de 

CRISTIANO AUGUSTO MEURER hão de ser enquadradas ao tipo penal do art. 317, § 1°, na forma 

do art. 29, todos do Código Penal. 

Quanto aos questionamentos relacionados ao crime de lavagem de dinheiro, diver-

samente do que afirmam os réus, a denúncia cumpre todos os requisitos necessários para o 

exercício do direito de defesa, especificando quais foram as condutas praticadas por cada um 

dos réus, bem como suas datas e respectivos modus operandi de cada um dos atos, direciona-

dos a ocultar ou dissimular a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade 

dos valores por eles recebidos provenientes do crime de corrupção passiva. 

Não merecem prosperar as alegações defensivas de atipicidade das condutas que 

configurariam o crime de lavagem de dinheiro, por suposta incompatibilidade entre esse delito 

e a corrupção passiva, na medida em que "não haveria como se falar em tentativa de bran-

queamento, mas de simples exaurimento dos crimes de corrupção passiva". 

Quanto a NELSON MEURER, tendo, no caso dos autos, reiteradamente praticado o 

crime de corrupção passiva ao haver solicitado e aceitado promessa de vantagens indevidas 

em razão do seu mandato público e no contexto dos delitos praticados no âmbito da Diretoria 

de Abastecimento da Petrobras, nos momentos posteriores em que recebeu os valores indevi-

dos objeto de imputação, adotou mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza, ori-

gem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos referidos recursos, quando: (i) 

ao receber valores em espécie, conduta pela qual também ingressou nos atos de lavagem de 

dinheiro anteriormente praticados por Alberto Youssef, manteve parte deles sob sua proprieda- 
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de e inclusive os registrou em suas declarações imposto de renda, estratégia clássica dirigida a 

desvincular aqueles recursos dos crimes anteriormente praticados, no caso a corrupção passi-

va; (ii) depositou os valores recebidos em espécie de maneira fracionada, adotando mecanis-

mo de lavagem de dinheiro conhecido como estruturação, fracionamento, "structuring", 

smurling" ou "pitufeo", dirigido a evitar a obrigatoriedade de comunicação dos atos ao Con-

selho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, inclusive quando do recebimento dos 

valores decorrentes do Poso da Torre; e (iii) recebeu doação eleitoral "dissimulada" da Cons-

trutora Queiroz Galvão S/A, método de lavagem que viabilizou a conversão dos valores a se-

rem doados, de ilícitos pois decorrentes de corrupção passiva, para lícito, ou seja, o branquea-

mento dos ativos. 

Por todos esses motivos, não merecem prosperar as alegações de que os atos de la-

vagem de dinheiro constituíram mero exaurimento da corrupção passiva, visto que este último 

delito, praticado em momentos anteriores pelo réu nas modalidades "aceitar" e "receber pro-

messa", é autônomo e independente ao recebimento por ele das vantagens indevidas de manei-

ra oculta, dissimulada e voltada a tomá-las lícitas. 

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, por haverem Se incorpora-

do na conduta de corrupção adotada por NELSON MEURER e contribuído para que o seu pai re-

cebesse ocultamente os valores ilícitos e, em seguida, adotasse estratégias de ocultação e dis-

simulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos refe-

ridos recursos, merecem ser condenados pela prática do crime de lavagem de dinheiro, na for-

ma do art. 1°, parágrafo § 40, da Lei 9.613/1998, combinado com o art. 29 do Código Penal. 

Por todas essas razões, devem ser rejeitadas as mencionadas questões de mérito 

suscitadas pelas defesas de NF:LSON MEURER, NELSON.MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO 

MEURER. 

VI - Sobre a dosimetria da pena, em caso de condenação 

Como subsídios para a dosimetria da pena, o Ministério Público Federal oferece 

as seguintes ponderações. 
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IV.1) NELSON MEURER 

O réu é imputável, tinha consciência da ilicitude e podia agir de outro modo. Me-

rece, assim, resposta penal da ordem jurídica. Como detalhado no capítulo 6 destas alegações 

finais", foram seis contextos distintos de corrupções e lavagem de dinheiro comprovadamente 

praticados por NELSON MEURER. 

VI.1.1) Crimes de corrupção 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstâncias 

judiciais ligadas à pessoa do agente. 

No aspecto subjetivo, a culpabilidade do réu — aqui compreendida como censu-

rabilidade da conduta' — é agravada pela sua condição funcional de Deputado Federal. 

Trata-se de cargo que materializa em essência a outorga do povo do Estado do Paraná à sua re-

presentação na Câmara dos Deputados. Portanto, mais do que a corrupção de um mero agente 

público, houve corrupções em séries por um titular dos cargos mais relevantes da República, 

cuja responsabilidade faz agravar sua culpa na mesma proporção. No ponto, é de se destacar 

que é da natureza da função de deputado, por mandamento constitucional, fiscalizar e contro-

lar; diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

administração indireta (art. 49, X da CF). Portanto, a um só tempo ele traiu seu mandato e 

descumpriu a função precípua que dele se esperava — zelar pela PETROBRAS, uma socieda-

de de economia mista integrante da administração indireta. Ainda, como culpabilidade agrava-

da, não pode deixar de ser valorada a realidade da experiência do réu como político de longa 

44 Os contextos detalhados no capítulo 6 destas alegações finais foram: a) 161 (cento e sessenta e uma) vezes o 
crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Có-
digo Penal, que resultaram no recebimento ilícito de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhões, 
novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos); b) 180 (cento e oitenta 
vezes) vezes o crime de lavagem de dinheiro qualificado, previsto no art. 10, § 4°. da Lei n. 9.613/1998, combi-
nado com os arts. 29 e 69, ambos do Código Penal; c) 99 (noventa e nove) vezes o crime de corrupção passiva 
qualificado, previsto no art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal; d) 147 (cento e 
quarenta e sete) vezes o crime de lavagem de dinheiro qualificado, previsto no art. 1°. § 4°, da Lei n. 9.613/1998, 
combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal; e) 9 (nove) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, 
previsto no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal; 09  (nove) vezes o crime de 
lavagem de dinheiro qualificado, previsto no art. 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 
do Código Penal. 

45 RHC n° 107.213-RS, I° Turma do Supremo Tribunal Federal, Min. Cármen Lúcia. 
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carreira. É deputado federal desde 10  de fevereiro de 1995 até o presente. São, portanto, 6 

(seis) mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados. Antes de deputado, foi prefeito de 

Francisco Beltrão/PR de 1° de janeiro de 1989 até 31 de dezembro de 1993. Deste modo, es-

ses vinte e oito anos de vida pública tomam sua culpabilidade ainda mais agravada 

A propósito desse item, e apenas como ideia de reforço argumentativo, transcreve-

se posicionamento do STJ no sentido de que o maior grau de reprovabilidade da conduta está 

fundamentadamente explicitado na vasta experiência do recorrente como agente público 

(RESP n° 1.352.043-SP, 6" Turma). Esta interpretação restou também consagrada pelo Supre-

mo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Penal n° 470: 

Da mesma maneira, há que se concluir que os homens públicos, que exercem os 

altos cargos no Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário, 

hão de ser objeto de grau de censura exacerbado quando usam o poder para per-

ceber indevidas vantagens pessoais (fl. 1434 do acórdão). 

Além disso, era um político com poder influência destacada, pois integrante da cú-

pula do Partido Progressista, uma das agremiações de maior representatividade no Congresso 

Nacional. Assim, tinha maior capacidade de influir em atos do Executivo — dai o interesse do 

corruptor — para obter, por meios ilícitos, recursos para campanhas do partido. 

De outro lado, a personalidade do réu deve ser valorada como circunstância 

judicial desfavorável. Com  efeito, a multiplicidade de atos criminosos, seja de corrupção, seja 

de lavagens — ambas as séries nas casa das centenas, como se detalhou no capítulo 6 destas 

alegações 	revelam uma personalidade voltada ao crime, à lesão à moralidade e ao 

patrimônio público federal. Analisada esta personalidade no seu aspecto global e dinâmico, 

num meio sócio-político como a Câmara dos Deputados, outra conclusão não há senão a da 

valoração negativa desta circunstância judicial. 

Os motivos, circunstáncias e consequências dos crimes devem também sofrer 

desvalor no caso concreto. Além do enriquecimento pessoal, os crimes de corrupção visaram 

ao enriquecimento ilícito para finalidade eleitoral (motivo), deturpando o sistema 

representativo e desequilibrando (consequências) a indispensável lisura, paridade e isonomia 
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das concorrentes forças políticas no processo eleitoral do regime democrático. As 

consequências, aliás, foram nefastas também nos danos financeiros causados ao patrimônio da 

sociedade de economia mista. Foram cifras milionárias de propina repassadas em também 

centenários pagamentos, tudo decorrente de contratos superfaturados. 

Ademais, como narrado na denúncia e provado na instrução, o réu empregou nas 

centenas de práticas criminosas os próprios filhos, introduzindo-os ou ao menos 

retroalimentando-os na prática criminosa, realidade essa a revelar circunstâncias negativas 

das práticas criminosas. 

Ainda dentro das circunstâncias negativas, percebe-se da dinâmica criminosa uma 

complexidade ímpar de organização e concatenação de atos de corrupção. A estabilidade e o 

lapso temporal elevado entre as práticas criminosas (de 2006 a 2014) comprovam que tudo era 

objeto de preparo prévio e premeditação pelo réu. Disso resulta a conclusão de que o preparo 

prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente 

evidenciam uma conduta mais censurável do agente. Essa, aliás, é a compreensão desta 

Corte acerca desse ponto: 'Legitima a exasperação da pena-base, pela circunstáncia judicial 

da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa". 

É de ressaltar que o (correto) entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de 

que o modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nessa linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o delito de corrupção, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima relevância (e 

absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as neutras ou 

favoráveis), de modo que, sugere-se, a pena-base deva ser fixada acima do termo médio, 

em 7 (oito) anos. 

Em perspectiva mais ampla, que não se pode perder de vista, não faria nenhum 

sentido que um político experiente e proeminente manipulasse grosseiramente o sistema 

político-eleitoral de um dos maiores Estados da Federação e, ainda assim, recebesse pena 

inferior sequer à metade do espectro da apenação. A fixação de pena próxima do mínimo 

46 AgRg no AREsp 377808 / MS, de 12/09/2017. 
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legal tenderia, nessa ordem de ideias, à própria negativa de vigência do preceito secundário do 

tipo penal. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica do réu, que atualmente ocupa o cargo de Deputado 

Federal, sugere-se a aplicação de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no valor de 5 (cinco) 

salários mínimos por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias e atuantes da 

pena. 

Em relação ao réu NELSON MEURER, sua pena deve ser agravada por ter 

promovido, organizado e dirigido a atividade dos filhos, corréus, nas práticas delitivas, nos 

termos do art. 62, I do Código Penal. Assim, sugere-se o agravamento da pena-base em um 

sexto" da pena para a corrução de cada uma das três séries, resultando a pena intermediária de 

8 anos e dois de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa. 

Em relação à terceira etapa, resulta evidente que as três séries" de múltiplas 

corrupções caracterizaram crimes continuados nas corrupções dentro de cada série, e mais 

concursos materiais entre as três séries em si. Em relação a NELSON MEURER, deve incidir a 

causa de aumento de pena do §1° do art. 317 do Código Penal. Sugere-se, então, uma pena 

de 10 anos e 9 meses de reclusão e 293 (duzentos e noventa e três) dias-multa, no valor 

unitário de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos. 

De resto, fica sugerido, conforme destacado anteriormente, o reconhecimento da 

continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre as corrupções de cada série — 10) 161 

(cento e sessenta e uma) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, 

§ 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal, que resultaram no recebimento 

ilícito de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e quarenta e 

47 "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos 
percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena 
em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta" (14C 413354/ES, de 31/10/2017). 

48 Os contextos detalhados no capítulo 6 apresentam três séries de múltiplas corruções: 15 161 (cento e sessenta 
e uma) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § I°. combinado com os arts. 29 e 
69, todos do Código Penal, que resultaram no recebimento ilícito de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e 
sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos); 25 99 
(noventa e nove) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § 1°, combinado com os 
arts. 29 e 69, todos do Código Penal; e 35 9 (nove) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no 

art. 317, § 10, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. 
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cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos); 2') 99 (noventa e nove) 

vezes o crime de corrupção passiva qualificado, previsto no art. 317, § 10, combinado com os 

arts. 29 e 69, todos do Código Penal; e 3') 9 (nove) vezes o crime de corrupção passiva 

qualificado, previsto no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código Penal 

— no valor máximo das frações (dois terços), e, posteriormente, a soma (cúmulo material — 

art. 89 do CP) de três crimes de corrupção, por terem sido três as séries. 

Fixadas estas premissas, resulta, para os crimes de corrupção, a pena final de 17 

anos e dois meses (cada uma das séries) multiplicados três, pois foram três séries (art. 89 do 

CP), resultando em 51 anos e seis meses de reclusão. A pena de multa deve seguir a regra do 

art. 72 do Código Penal. 

VI.1.2) Crimes de lavagem de dinheiro 

Para evitar repetições, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as 

atenuantes/agravantes genéricas, em relação a NELSON MEURER, são as mesmas — primeira e 

segunda etapas do modelo trifásico. 

A pena-base da primeira fase deve ficar no patamar médio de seis anos e seis 

meses de reclusão. Na segunda fase, após o agravamento pelo art. 62, I, do CP, deve ficar em 

sete anos e seis meses. 

Em relação à terceira fase, a regra especial de causa de aumento de pena do §4° do 

art. 1° da Lei n° 9.613/98 deve ser aplicada. 

reclusão. Assim, a pena final da lavagem de dinheiro deve ser de 10 (dez) anos 

de  

A pena de multa deve seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

VI.2) NELSON MEURER JÚNIOR 

VI.2.1) Crimes de corrupção 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
AP 996/DF 	 118 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Como exposto no capítulo 6.2 destas alegações finais, NELSON MEURER JÚNIOR co-

meteu 7 (sete) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e em 

concurso material, previsto no art. 317, § 1°, combinado com os arts. 29 e 69, todos do Código 

Penal. E mais 8 (oito) vezes o crime de lavagem de dinheiro qualificado em concurso material 

e em concurso de pessoas, previsto no art. 10, § 40, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os 

arts. 29 e 69 do Código Penal. 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstâncias 

judiciais ligadas à pessoa do agente. 

No aspecto subjetivo, a culpabilidade do réu — aqui compreendida como censu-

rabilidade da conduta" — é agravada pela sua formação profissional. Com  efeito, é advoga-

do, portanto, é um profissional, pela Constituição Federal, indispensável à administração da 

justiça (art. 133 da Constituição Federal). Mais do que mera presunção, há certeza de que se 

trata de alguém que compreende bem as leis e os princípios correlatos à probidade que nortei-

am a Administração Pública, daí resultando o agravamento de sua culpabilidade. 

As consequências dos crimes também devem ser valoradas negativamente. Eram 

do seu conhecimento os resultados sociais nefastos de deturpação do sistema representativo e 

desequilíbrio da indispensável lisura e isonomia das concorrentes forças políticas no regime 

democrático. Ademais, os danos financeiros causados ao patrimônio da sociedade de 

economia mista também eram de sua previsão. Foram cifras milionárias de propina repassadas 

em também centenários pagamentos. 

Ainda dentro das circunstâncias negativas, percebe-se da dinâmica criminosa uma 

complexidade ímpar de organização e concatenação de atos de corrupção. A estabilidade e o 

lapso temporal elevado entre as práticas criminosas (de 2006 a 2014) comprovam que tudo era 

objeto de preparo prévio e premeditação pelo réu. Disso resulta a conclusão de que o preparo 

prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente 

evidenciam uma conduta mais censurável do agente. Essa, aliás, é a compreensão desta 

Corte acerca desse ponto: 'Legitima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial 

da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa'. 

49 RHC n° 107.213-RS, r Turma do Supremo Tribunal Federal, Min. Cármen Lúcia. 
50 AgRg no AREsp 377808 / MS, de 12/09/2017. 
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É de ressaltar que o (correto) entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de 

que o modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nessa linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o delito de corrupção, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima relevância (e 

absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as neutras ou 

favoráveis), de modo que, sugere-se, a pena-base em 3 (três) anos e meio. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica do réu, sugere-se a aplicação de 50 (cinquenta) dias-

multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias e atuantes da 

pena, inexistentes no caso. 

Em relação à terceira etapa. deve incidir a causa de aumento de pena do §1° do 

art. 317 do Código Penal. Com  efeito, a qualidade de funcionário público do agente se estende 

também aos coautores ou partícipes do delito (art. 30 do CP), quando o particular conhece ser 

o sujeito ativo funcionário público, como foi o caso. Assim, a pena para cada crime de 

corrupção deve ser de quatro anos e meio. Multiplicado por sete esta pena, resulta, para as 

corrupções, uma pena de 31 anos e meio de reclusão. 

A pena de multa deve seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

VI.2.2) Crimes de lavagem de dinheiro 

Para evitar repetições, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as 

atenuantes/agravantes genéricas, em relação a NELSON MEURER JÚNIOR, são as mesmas — 

primeira e segunda etapas do modelo trifásico. 

A partir de uma pena-base e média de quatro anos, deve ser aplicada, em relação à 

terceira fase, a regra especial de causa de aumento de pena do §4° do art. 1° da Lei n° 

9.613/98 deve ser aplicada. Assim, a pena pelos crimes de lavagem de dinheiro deve ser de 6 

anos e meio. 
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VI.3) CRIST1ANO AUGUSTO MEURER 

VI.3.1) Crimes de corrupção 

Como exposto no capítulo 6.3 destas alegações finais, CRISTIANO AUGUSTO MEURER 

cometeu 4 (quatro) vezes o crime de corrupção passiva qualificado, em concurso de pessoas e 

em concurso material, previsto no art. 317-§ 10  combinado com os arts. 29 e 69 do Código Pe-

nal. E mais quatro (quatro) vezes o crime de lavagem de dinheiro qualificado em concurso 

material e em concurso de pessoas, previsto no art. 1°-§ 4° da Lei n. 9.613/1998, combinado 

com os arts. 29 e 69 do Código Penal. 

A primeira etapa do método trifásico de fixação da pena considera circunstâncias 

judiciais ligadas à. pessoa do agente. 

As consequências dos crimes também devem ser valoradas negativamente. Eram 

do seu conhecimento os resultados sociais nefastos de deturpação do sistema representativo e 

desequilíbrio da indispensável lisura e isonomia das concorrentes forças políticas no regime 

democrático. Ademais, os danos financeiros causados ao patrimônio da sociedade de 

economia mista também eram de sua previsão. Foram cifras milionárias de propina repassadas 

em também centenários pagamentos. 

Ainda dentro das circunstâncias negativas, percebe-se da dinâmica criminosa uma 

complexidade impar de organização e concatenação de atos de corrupção. A estabilidade e o 

lapso temporal elevado entre as práticas criminosas (de 2006 a 2014) comprovam que tudo era 

objeto de preparo prévio e premeditação pelo réu. Disso resulta a conclusão de que o preparo 

prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente 

evidenciam uma conduta mais censurável do agente. Essa, aliás, é a compreensão desta 

Corte acerca desse ponto: 'Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial 

da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosas'. 

É de ressaltar que o (correto) entendimento dessa Corte Suprema é no sentido de 

que o modo de fixação da pena-base não é matemático, com atribuição prévia de índices ou 

51 AgRg no AREsp 377808 / MS, de 12/09/2017. 
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valores a cada uma na composição da reprimenda. É preciso a devida ponderação e valoração, 

justificada racionalmente, a indicar exatamente a proporcionalidade da condenação. 

Nessa linha, considerando-se os patamares mínimo (2 anos) e máximo (12 anos) 

para o delito de corrupção, as circunstâncias negativas indicadas são de máxima relevância (e 

absolutamente preponderantes para o crime em tela se contrapostas com as neutras ou 

favoráveis), de modo que, sugere-se, a pena-base em 3 (três) anos. 

Para a pena de multa, em paralelo à pena-base de reclusão, e levando em 

consideração a situação econômica do réu, sugere-se a aplicação de 50 (cinquenta) dias-

multa, no valor de 5 (cinco) salários mínimos por dia. 

A segunda etapa do método trifásico compreende as circunstâncias e atuantes da 

pena, inexistentes no caso. 

Em relação à terceira etapa, deve incidir a causa de aumento de pena do §1° do 

art. 317 do Código Penal. Com  efeito, a qualidade de funcionário público do agente se estende 

também aos coautores ou participes do delito (art. 30 do CP), quando o particular conhece ser 

o sujeito ativo funcionário público, como foi o caso. 

Sugere-se, então, uma pena de 4 anos de reclusão para cada corrupção. Como 

foram quatro, resulta uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. A pena de multa deve 

seguir a regra do art. 72 do Código Penal. 

VI.3.2) Crimes de lavagem de dinheiro 

Para evitar repetições, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e as 

atenuantes/agravantes genéricas, em relação a CRISTIANO AUGUSTO MEURER, são as mesmas — 

primeira e segunda etapas do modelo trifásico. 

A partir de uma pena-base e média de três anos e meio, deve ser aplicada, em 

relação à terceira fase, a regra especial de causa de aumento de pena do §4° do art. 1° da Lei 

n° 9.613/98 deve ser aplicada. Assim, a pena pelas lavagens deve ser de 5 anos (cinco) e 8 

(oito) meses. 
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VII — Requerimentos Finais 

Assim, requeiro: 

a juntada, com fundamento no art. 231 do Código de Processo Penal, dos 

seguintes documentos: 

(i.a) Relatório de Pesquisa n° 1842/2017 da Assessoria de Pesquisa da 

Procuradoria-Geral da República; e 

(i.b) Prestação de Contas Eleitorais de NELSON MEURER do ano de 2010. 

a condenação dos réus da seguinte forma: 

(ii.a) NELSON MEURER, nas penas previstas no art. 3174 1° combinado com os 

arts. 29 e 69 do Código Penal, duzentos e sessenta e nove vezes; e no art. 1°-

4° da Lei n. 9.613/1998 combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal, 

(trezentos e trinta e seis vezes). 

(ii.b) NELSON MEURER JÚNIOR, nas penas previstas no art. 3174 1° combinado 

com os arts. 29 e 69 do Código Penal, sete vezes; e no art. 1°4 4° da Lei n. 

9.613/1998 combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal, oito vezes; 

CRIST1ANO AUGUSTO MEURER, nas penas previstas no art. 3174 1° 

combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal, quatro vezes; e no art. 1°4 

4° da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal, 

quatro vezes. 

a decretação da perda em favor da União;  com base no art. 7°4 da Lei n. 

9.613/1998, dos bens e valores objeto de lavagem de dinheiro, judicialmente apreendidos ou 

sequestrados, no valor originário total de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete 

milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois 

centavos), a ser acrescido de juros e correção monetária; 

a condenação dos réus à reparação dos danos materiais e morais causados por 

suas condutas, nos termos do art. 387-1V do Código de Processo Penal, fixando-se valor 

mínimo equivalente ao montante cobrado a título de propina no caso, no total de R$ 

357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, 

seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), já que os prejuízos decorrentes da 

corrupção são difusos (lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à 
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administração pública, inclusive à respeitabilidade do parlamento perante a sociedade 

brasileira), sendo dificilmente quantificados; e 

(v) a decretação da perda da função pública para o condenado detentor de cargo ou 

emprego público ou mandato eletivo, principalmente por ter agido com violação de seus 

deveres para com o Poder Público e a sociedade, nos termos do art. 92 do Código Penal. 

Brasília, 21 de novembro de 2017. 
1.4444tvism-dtleatri__, 

Riqdèl Elias Ferreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 
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