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Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, 

A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições constitucionais e 

com fulcro no art. 5° da Lei n° 8.038/90, manifesta-se sobre a resposta à acusação' 

apresentada pelo denunciado Romero Jucá Filho, nos termos que seguem. 

A denúncia atribui ao Senador Romero Jucá Filho' a prática dos crimes de 

corrupção passiva qualificada e de lavagem de dinheiro, tipificados no art. 317 e §1° do 

Código Penal e no art. P-caput da Lei n° 9.613/1998. 

1 	Fls. 550/616. 
2 	A denúncia também incluiu Cláudio Melo Filho, cuja responsabilidade criminal pelos fatos aqui denunciados 

segue em apuração pelo TRF IA Região, tendo em vista não ser o codenunciado autoridade detentora de 
prerrogativa de foro. 

3 	Fls. 191/230. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasilia / DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Segundo a denúncia, no ano de 2014, Romero Jucá Filho solicitou e recebeu, em 

razão de sua função de Senador da República, vantagem indevida, no montante de R$ 

150.000,00, mediante ajuste operacionalizado por Cláudio Melo Filho, na condição de Diretor 

de Relações Institucionais da Construtora Norberto Odebrecht S/A., visando garantir sua 

atuação parlamentar em prol de interesses do Grupo Odebrecht. 

Em contrapartida, Romero Jucá Filho, na condição de Senador, violou dever 

fimcional, intermediando e votando em favor de medidas provisórias de interesses do Grupo 

Odebrecht, em especial as Medidas Provisórias n° 651/2014 e n° 656/2014, convertidas, 

respectivamente, nas Leis n° 13.043/2014 e n° 13.097/2015. 

A denúncia acrescenta que, com o propósito de ocultar e de dissimular a natureza, 

origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes, direta 

ou indiretamente, de crime contra a administração pública, Cláudio Melo Filho e Romero 

Jucá Filho acertaram que o pagamento da propina seria concretizado sob a forma de doação 

eleitoral disfarçada para a campanha do filho do Senador, Rodrigo Holanda de Menezes Jucá, 

para o cargo de Vice-Governador de Roraima em 2014. 

Devidamente notificado', o denunciado Romero Jucá Filho apresentou resposta à 

acusação', apontando, em breve síntese, as seguintes questões, inclusive preliminares: 

(i) falta de justa causa para deflagração da ação penal quanto ao crime de 

corrupção passiva, sustentando: 

(i.a) inexistência de provas de que o denunciado solicitou, tampouco recebeu 

qualquer quantia vinculada a sua atuação como Senador. A denúncia estaria lastreada 

em conjecturas extraídas da compreensão pessoal do colaborador Cláudio Melo Filho; 

(i.b) não ter havido repasse à campanha eleitoral de seu filho da doação 

efetuada pelo Grupo Odebrecht; 

(i.c) que a troca de e-mails com a equipe técnica ligada ao Grupo Odebrecht, 

para discutir a redação de emenda à Medida Provisória n° 651/2014, consistiu em nada 

mais do que "o exercício puro da atividade parlamentar'', visto que as emendas 

4 Fl. 545-v. 
5 Fls. 550/616. 
6 Fl. 560. 
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propostas ao art. 33 da referida medida provisória foram um alinhamento entre as 

demandas dos setores da economia e a pauta do Governo; 

(i.d) ausência de dolo. 

(li) ausência de justa causa para a ação penal, também, quanto ao crime de 

lavagem de dinheiro, em virtude: 

(ii.a) da carência de provas de que a doação feita ao Diretório Estadual do 

PMDB em Roraima foi utilizada como estratégia para a lavagem de capitais; 

(ii.b) da ausência de provas de que o denunciado agiu com intenção de se 

valer do sistema eleitoral para ocultar ou dissimular o recebimento de valores doados 

pelo Grupo Odebrecht; 

(ii.c) da atipicidade da conduta, por não configuração do crime antecedente 

(corrupção passiva). 

(iii) inexistência do fato delituoso narrado como crime de lavagem de dinheiro, 

porque a suposta percepção da vantagem indevida constituiu exaufimento do crime de 

corrupção passiva. 

Ao final, pede seja a improcedência da denúncia ou, subsidiariamente, a sua 

rejeição, por falta de prova, inclusive indiciaria, da prática dos delitos imputados. 

No despacho de fls. 547/548, o Ministro Relator abriu vista ao Ministério Público 

Federal, na forma do art. 50  da Lei 8.038/1990. 

Vejamos separadamente cada uma das questões suscitadas na resposta à acusação. 

II 

1. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL 

A alegação de ausência de justa causa não procede. 

Segundo a jurisprudência dessa Corte, "ajusta causa é constatada pela presença 

de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória, a fim de que não se submeta 

alguém a julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o 
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Parquet da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória" (Inq 

2.588, Rel. Ministro Luiz Fox, Tribunal Pleno, julgado em 25/4/2013, DJe 16/5/2013). 

No caso em tela, as provas trazidas aos autos e a denúncia revelam a justa causa 

para a ação penal, permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa. Contém, 

portanto, imputação delimitada, em que se descrevem as condutas criminosas praticadas e 

todos os elementos do tipo penal. Os temas suscitados pela defesa, bem se vê, não se resolvem 

em sede de discussão de ausência de condições para a ação penal, porque caracterizam 

questões de mérito. 

A denúncia indica que há lastro probatório suficiente para o recebimento da 

acusação e início da persecução penal, não se sustentando a afirmação de Romero Jucá Filho 

de que a denúncia está apoiada "em meras presunções" extraídas da convicção pessoal do 

colaborador e codenunciado Cláudio Melo Filho. 

Ao contrário do quanto pretende fazer crer a defesa, as declarações do colaborador 

Cláudio Melo Filho trazem uma narrativa coesa de um episódio relacionado à "compra de 

legislação" do interesse do Grupo Odebrecht, relatando, com detalhes, a existência de um 

ciclo completo de transferências de recursos ajustado pelo então Diretor de Relações 

Institucionais do Grupo Odebrecht para o filho do denunciado, mediante a utilização do 

sistema de doações eleitorais e do Diretório do PMDB de Roraima. 

O termo de depoimento n° 07 de Cláudio Melo Filho, posteriormente ratificado 

perante a Polícia Federal', atesta, firmemente: 

em julho de 2014, nas dependências do Senado, houve um encontro entre 

Cláudio Melo Filho e Romero Jucá, oportunidade em que o Senador mencionou que tentaria 

a relatoria da Medida Provisória n° 651/2014, conhecida como "pacote de bondades"; 

durante a tramitação da referida medida provisória, a equipe técnica da 

Odebrecht manteve contato direto com o gabinete de Romero Jucá, advindo daí a 

apresentação de quatro emendas pelo denunciado, as de n°259, 262, 271 e 272; 

em outubro de 2014, Romero Jucá chamou Cláudio Melo Filho em seu 

gabinete e pediu uma doação para a campanha do filho Rodrigo de Holanda Menezes Jucá, 

que estava na disputa, em 2° turno, para Vice-Governador do Estado de Roraima, na eleição 

de 2014; 

7 Acostado às fls. 69/71. 
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a doação da Construtora Norberto Odebrecht S/A. para a campanha de 

Rodrigo Jucá, no montante de R$ 150.000,00, efetivou-se poucos dias após a reunião ocorrida 

em outubro de 2014 e decorreu exclusivamente da solicitação feita pelo Senador como 

contrapartida da atuação deste em favor da empresa na tramitação da Medida Provisória n° 

651; 

os valores transferidos para Romero Jucá, em forma de doação eleitoral 

disfarçada, seguiram do Diretório do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

do Estado de Roraima para a campanha do filho de Romero Jucá, Rodrigo de Holanda 

Menezes Jucá, candidato ao cargo de Vice-Governador de Roraima, em 2014. 

Tais declarações foram corroboradas  pelo Relatório de Análise n° 116/20178, 

feito pela Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República (SPEA/PGR). 

Segundo o Relatório, em 24.10.2014, a Construtora Norberto Odebrecht S/A. doou R$ 

150.000,00 ao Diretório Estadual do PMDB de Roraima. Nesse mesmo dia, o Diretório do 

PMDB em Roraima transferiu esse exato valor à campanha de Francisco de Assis Rodrigues à 

Governador, de cuja chapa participava Rodrigo Jucá. 

O próprio sitio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral também confirma a 

Construtora Norberto Odebrecht S/A. como doadora originária da referida doação eleitoral.' 

O fato de a doação de campanha ter-se dado pela via oficial, devidamente 

registrada na Justiça Eleitoral, não descaracteriza o ajuste espúrio. No curso da "Operação 

Lava Jato", descobriu-se esta nova modalidade de lavagem de dinheiro,  denominada 

commingling (mescla)m, em que a corrupção do agente político é feita por intermédio de 

doação formal de campanha, como contrapartida de sua atuação no Parlamento ou junto ao 

Poder Executivo para a defesa ativa de projetos e medidas legislativas do interesse direto das 

pessoas jurídicas. 

8 	Fls. 457/490. 
9 	Fl. 167. 
10 As tipologias de lavagem de dinheiro, em definição simples, são as estratégias utilizadas pelos criminosos 

para dar uma aparência de legalidade a recursos relacionados à prática de infrações penais. Elas são 
estudadas, caracterizadas e classificadas por organismos internacionais dedicados ao combate à lavagem de 
dinheiro, destacando-se, nesse âmbito, o Groupe d'Action Financière — GAFI ou Financial Action Task Force 
— FATF, criado pelos sete países mais ricos do mundo (G7). Os resultados dos trabalhos desse grupo podem 
ser vistos em http://www.fatf-gafi.orverdg/. Na tipologia da lavagem, define-se o commingling como "a 
mistura de ativos de origem ilícita com ativos de origem lícita". DALLAGNOL, Deltan. Tipologias de 
Lavagem. In: CARLI, Carla Veríssimo de (Org.). Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 377-259, p. 385. 
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A propósito, ao julgar a ADI n° 4.650/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade das doações eleitorais feitas por pessoas jurídicas, ao fundamento de 

que o 'financiamento eleitoral por empresas privadas é um instrumento — senão o principal — 

de permanência da forte influência do poder econômico no nosso processo eleitoral, 

instrumento capaz de desvirtuar a democracia representativa e a participação cidadã"» 

O Relatório de Análise n° 116/2017, feito pela Secretaria de Pesquisa e Análise da 

Procuradoria-Geral da República (SPEA/PGR) ratifica, também, as declarações de Cláudio 

Melo Filho no sentido de que houve um esforço do Senador Jucá em aprovar emendas à 

Medida Provisória n°651/2014 que tinham como foco o seu art. 33' — exatamente a parte que 

interessava ao Grupo Odebrecht --, tendo alcançado seu propósito em, pelo menos, 04 das 

emendas por ele propostas. Nesse ponto, o Relatório da Secretaria de Pesquisa e Análise 

esclarece: 

Nota-se que o ponto principal do artigo 33 da MP 651 é a utilização de 
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL. 

No documento 01, do Termo de Colaboração 07, de Cláudio Melo Filho, 
três emendas que ele apresenta como dados de corroboração, visavam incluir o 
artigo 8° à MP 651, conforme pode ser verificado na tabela acima. Merece 
atenção essa emenda pela insistência com que o Senador Romero Jucá tenta 
aprová-la. 

O entendimento é de que a aprovação dessas emendas beneficiaria a 
empresa de forma indevida, pois apesar da justificação apresentada pelo Senador 
de que deveria garantir os descontos previstos nos parágrafos 1° e 2°, do artigo 7°, 
da Lei 11.941/2009, uma simples leitura desse dispositivo mostra que os descontos 
deveriam ser aplicados para o caso de antecipação de pagamento de parcelas, 
inferindo-se, portanto, que se trata de pagamento à vista. 

(• ..) 
Portanto, apesar das 3 (três) tentativas de inserção do texto que 

beneficiaria a empresa com a possibilidade de um "duplo desconto", ou seja, 
tanto os previstos na lei 11.941/2009, quanto os previstos na MP 651/2014, as 
emendas 259, 271 e 272 não foram acatadas na íntegra. 

Já nas emendas 258 (emenda não citada pelo colaborador), 262 e 264 (essa 
também não foi citada pelo colaborador), o Senador Romero Jucá propõe 
alterações no § 1° do artigo 33, da 1VIP 651 que interessam diretamente a 
empresas que possuem partes relacionados (controladas e coligadas). Isso 
porque o texto inicial previa a utilização dos créditos somente entre 
controladora e controlada, de forma direta ou entre empresas que sejam 
controladas diretamente. 

O texto apresentado pelo Senador amplia a possibilidade de utilização 
ao permitir que os créditos sejam utilizados entre empresas que exerçam 
tanto o controle direto, quanto o indireto. 

II Voto do Ministro Dias Toffoli. 
12 O artigo 33 da Medida Provisória n. 651/2014 está inserido na Seção VIII, que trata do "Aproveitamento de 

Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos e Demais Disposições sobre Parcelamentos". 
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Por exemplo, uma empresa A pode ser controladora direta de uma empresa 
B, que por sua vez, controla as empresas C e D. Neste caso, além de B, que 
controla diretamente C e D, A também poderá se beneficiar dos créditos de C e D, 
uma vez A possui o controle indireto de C e D. 

No caso da emenda 262, verifica-se que apenas parte do seu texto foi 
aprovado, isto é, aquele que altera o § 1° do artigo 33 e que, praticamente, ratifica 
o texto da emenda 58 para permitir que os créditos sejam aproveitados entre 
controladoras e controladas, direta ou indiretamente. 

(...) 
Outra alteração apresentada pelo Senador Romero Jucá veio com a emenda 

264 com o objetivo de que os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da CSLL poderão ser utilizados, nos termos do caput, independentemente 
de ordem, ou seja, não seria necessário primeiro utilizar os créditos da 
controladora para depois utilizar os da controlada. 

Ocorre que o parágrafo 3° do art. 33 da MP 651, convertida na lei 
13043/2014, estabeleceu uma ordem de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e 
de base de cálculo negativa da CSLL na quitação antecipada de débitos parcelados 
por grupos empresariais junto à União (...). 

O Relatório de Análise n° 116/2017 da SPEA/PGR confirma outro fato que 

comprova a insistência de Romero Jucá em ver aprovado texto normativo tendencioso a 

beneficiar, indevidamente, a empresa Odebrecht. Naquela investigação, verificou-se que o 

Senador sugeriu, na emenda 262, que fosse adicionado o §7° ao art. 33 da Medida Provisória 

n°561/2014, prevendo a eliminação de efeitos fiscais na cessão de créditos de prejuízo fiscal e 

de base de cálculo negativa de CSLL. A proposta de inserção do §7° foi, contudo, rejeitada 

pela Comissão Mista, ficando fora do texto aprovado. 

Todavia, posteriormente, dispositivo de efeitos mais benéficos foi aprovado com a 

edição da Medida Provisória n° 656/2014, por emenda apresentada uma vez mais por Romero 

Jucá (emenda 49). A investigação constatou, ainda, que essa emenda foi proposta pelo 

denunciado na mesma data em que assumiu a relatoria da Medida Provisória n° 

656/2014. As constatações das investigações foram bem detalhadas no Relatório de Análise n° 

116/2017 — SPEA/PGR, que, no ponto, destaca: 

Já o §7° proposto pela emenda 262 não fora acatado. Ele previa, em síntese, 
a eliminação de efeitos fiscais na utilização dos créditos em voga. 

Apesar desse parágrafo não ter sido aprovado, ao se analisar a Lei 
13.043/2014, verificou-se que, no parágrafo 1°, há uma referência à Lei 
13.097/2015. Essa lei se originou da MP 656 de 2014, cujo relator, inicialmente, 
era o Senador Eunício Oliveira que no dia da apresentação do Relatório na 
Comissão Mista foi substituído pelo Senador Romero Jucá, conforme será 
demonstrado adiante. 

Em seu artigo 153, a Lei 13.097/2015 diz: 
(...) 
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Percebe-se, portanto, que a consequência dessa norma é justamente a 
eliminação de efeitos fiscais das operações autorizadas na MP 651, porém, 
diferentemente do texto proposto na emenda 262, rejeitado, dessa vez o Senador 
Romero Jucá objetivou somente a Cotins e o P1S/Pasep. 

Ao se analisar o trâmite da MP 656, verificam-se alguns pontos que 
merecem destaque. Um deles é que o Senador Romero Jucá apresentou, primeiro, 
a emenda 49, já que no texto inicial da MP 656 não havia tal dispositivo. 

Nota-se que o texto assemelha-se ao texto que o Senador apresentou na MP 
651 e que não prosperou. 

Não obstante, a emenda 49 apresentada pelo Senador Romero Jucá, foi 
rejeitada e não constou do relatório apresentado por ele no dia 09/12. 

Nesse dia, ocorreu a 2? Reunião. O Relator, Senador Romero Jucá, que 
assumiu essa condição justamente nesse mesmo dia, procedeu à leitura do relatório 
e apresentou alterações, fornecendo em seguida um relatório consolidado. 

(-) 
No dia 10 de dezembro de 2014, retomada a reunião, o Senador Romero 

Jucá, nomeado relator no dia anterior, e nessa condição, apresenta um relatório 
complementar com emenda de relator em que introduz o artigo que trata da 
redução para zero da alíquota de PIS e COFINS. 

Ao apresentar a referida complementação, o Senador emite os seguintes 
argumentos para o feito: 

"...Em 9 de dezembro de 2014, enviamos a esta Comissão Mista parecer 
favorável à aprovação da Medida Provisória n° 656, de 2014, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) que submetemos à consideração dos seus membros. 
Entretanto, as discussões sobre o texto do PLV continuaram após a reunião e em 
decorrência de justas demandas e equilibradas ponderações de parlamentares e 
representantes da sociedade civil e do Poder Executivo, estamos apresentando errata 
ao voto nos seguintes termos:..." 
(—) 
Apesar de não ser possível afirmar que são idênticas, pode-se dizer que 

beneficia diretamente as empresas que cederão créditos previstos na Lei 
13.043/2014, pois, no caso daquelas que apuram o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na modalidade Lucro Real, 
em geral, as alíquotas de PIS e COFINS são de 7,6 e 1,65% sobre o faturamento, 
sendo permitidas certas exclusões. 

Observa-se, portanto, que a atuação do Senador Romero Jucá favoreceu o Grupo 

Odebrecht em troca de vantagem indevida, ultrapassando o "exercício puro da atividade 

parlamentar". 

Conduta semelhante é apurada em outro inquérito. O colaborador Ricardo Ribeiro 

Pessoa, da empreiteira UTC, em delação premiada, também afirmou ter recebido solicitação 

de Romero Jucá Filho de pagamento de vantagem indevida mediante doação à campanha a 

Vice-Governador de Rodrigo Jucá.' 

13 Doc. 01 anexado à denúncia. 
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A par disso, no Inquérito n° 4.23114, há elementos de prova dando conta da 

atuação ilícita de Romero Jucá na tramitação das Medidas Provisórias n°651 e n°656 — e em 

outras, como a de n°  627, sob investigação no Inquérito n° 4.347. 

Diversamente do que afirma o denunciado, a denúncia está baseada em elementos 

de prova robustos e harmônicos que apontam para a prática por Romero Jucá Filho, na forma 

do art. 69 do Código Penal, dos crimes previstos no art. 317, caput e § 1° do Código Penal e 

no art. 1°, caput da Lei n°9.613/1998. 

Ha indícios suficientes para o recebimento da denúncia de que a campanha 

eleitoral de Rodrigo de Holanda Menezes Jucá foi financiada, nas eleições de 2014, pela 

Construtora Norberto Odebrecht S/A. e que, por isso, Romero Jucá Filho esteve à disposição 

do referido grupo empresarial, para, prevalecendo-se de sua destacada função na tramitação 

das Medidas Provisórias n° 651/2014 — como Presidente da Comissão Mista — e n° 656/2014 — 

como Relator — e de Líder do Governo do Senado, agir como "canal" de comunicação e envio 

de proposições da empresa diretamente ao setor estratégico do Governo responsável pela 

análise de questões fiscais. 

Estão configurados, inclusive, os atos de oficio praticados pelo Senador Romero 

Jucá, em razão dos quais ele recebeu a vantagem indevida, configurando-se o crime de 

corrupção passiva. Diante de situações similares, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que 

"apoio político" caracteriza o ato de oficio exigido na lei penal. Nesse sentido: 

CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROPINA EM TROCA 
DE APOIO POLÍTICO. ENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA. 
DESTINAÇÃO ALEGADAMENTE LÍCITA DOS RECURSOS RECEBIDOS. 
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. 
CONDUTAS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A denúncia é 
pródiga em demonstrar que a expressão "apoio político" refere-se direta e concretamente 
à atuação dos denunciados na qualidade de parlamentares, assessores e colaboradores, 
remetendo-se às votações em plenário. Este, portanto, é o ato de oficio da alçada dos 
acusados, que os teriam praticado em troca de vantagem financeira indevida. 2. Basta, 
para a caracterização da tipicidade da conduta, que os Deputados tenham recebido a 
vantagem financeira em razão de seu cargo, nos termos do art. 317 do Código Penal. É 
irrelevante a destinação lícita eventualmente dada pelos acusados ao numerário recebido, 
pois tal conduta consistiria em mero exaurimento do crime anterior. 3. A alegação de que 

Procurador-Geral da República atribuiu responsabilidade objetiva aos acusados, em 
razão da ausência de individualização de suas condutas, é improcedente. A denúncia 
narrou a suposta participação de todos os acusados nos crimes em tese praticados, 
possibilitando-lhes o amplo exercício do direito de defesa. 4. Existência de fartos 

14 Doc. 02 anexado à denúncia. 
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indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção passiva, como demonstram os 
depoimentos e documentos constantes dos autos. (STF, Pleno, INQ n. 2245/MG, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, j. 28.08.2007, m.v., DJE de 08.11.2007). 

De igual modo, há elementos de convicção suficientes a demonstrar o 

recebimento de vantagens indevidas, de forma oculta e disfarçada, pelo denunciado, por 

intermédio da utilização do sistema de doações eleitorais, com a circulação dos valores, por 

meio de contas do diretório do PMDB no Estado de Roraima. 

Como visto ao longo da detalhada denúncia, a acusação não se funda unicamente 

em declarações de colaboradores. No caso, houve todo um trabalho de investigação que 

acabou por reunir diversos elementos de corroboração, todos harmônicos entre si e que 

demonstraram muito mais do que a mera plausibilidade da imputação. 

A colaboração premiada foi apenas o ponto de partida, e não o ponto de chegada 

da pretensão punitiva deduzida em juízo. 

De todo modo, ainda que as imputações tivessem lastro apenas nas declarações de 

colaborador, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já adotou o entendimento no sentido de 

que "o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só 

eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4°, 

§16, da Lei n° 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indicio de autoria para fins de  

recebimento da denúncia"  (Inq 3.983, Rel. Min. TEOR! ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 

12.05.2016). Portanto, mesmo que a pretensão punitiva contra o denunciado estivesse 

lastreada, apenas, nas declarações de Cláudio Melo Filho, o que não é o caso, tal 

circunstância não impediria o recebimento da exordial, cabendo ao Ministério Público 

demonstrar, ao longo da instrução, a procedência da acusação. 

Há, pois, justa causa para deflagrar a ação penal, mediante o recebimento da peça 

acusatória. 

2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO 

O CRIME ANTECEDENTE 
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Não se sustenta a alegada inexistência do crime antecedente de corrupção, como 

bem demonstrado no tópico anterior, no qual restou devidamente comprovada a materialidade 

e a autoria do delito de corrupção passiva atribuído ao denunciado. 

O crime de lavagem de dinheiro consubstancia-se na conduta de "ocultar ou 

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de 

bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penar' (art. 1° da 

Lei 9.613/1998, com a redação da Lei 12.683/2012). Portanto, toda operação que pretenda dar 

aparência de licitude a capitais obtidos de forma ilícita constitui lavagem de dinheiro. 

No caso dos autos, a propina disfarçada de doação eleitoral constitui, por si só, 

forma de dissimular e esconder a origem ilícita do dinheiro auferido mediante corrupção, 

consubstanciando a prática do crime de lavagem dinheiro. Além disso, houve interposição de 

terceiras pessoas (Diretório Estadual) para o repasse dos valores. 

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 deste 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." 
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Assim, a tese apontada pela defesa não prospera, muito menos em sede prefaciai. 

Por isso, tampouco afastam a aptidão da denúncia para deflagrar a ação penal, devendo-se 

possibilitar a incursão probatória devida, a fim de ser esclarecido o grave quadro de ilicitudes 

que se apresentam ao titular da ação penal, cujo convencimento quando do oferecimento da 

denúncia apoiou-se em robusto e harmônico conjunto de elementos probatórios, que merecem, 

por isso mesmo, ser submetidos ao contraditório no âmbito próprio, que é o da ação penal. 

Na espécie, o sistema eleitoral foi utilizado para dar aparência de legalidade a 

transferências de recursos que na realidade eram ilícitos, oriundos de corrupção. Os valores 

foram recebidos em contas de campanha, utilizados para realização de gastos eleitorais e 

posteriormente declarados em prestações de contas apresentadas à Justiça Eleitoral como 

valores lícitos. Trata-se de estratégia própria de branqueamento de capitais. 

3. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, POR AUSÊNCIA DE DOLO 

O denunciado sustenta, também, a atipicidade das condutas, ante a ausência de 

dolo. 

Tais considerações dizem respeito, contudo, ao mérito da pretensão deduzida em 

juízo, devendo ser resolvida ao final da instrução processual. 

Não obstante a suficiência dos elementos probatórios descritos no item anterior, 

na atual fase de mera admissibilidade da acusação, não deve ser considerada com 

profundidade, prevalecendo o princípio do "in dubio pro societate". Sobre o assunto, o 

Supremo Tribunal Federal afirma: 

"A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato 
atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de 
produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da 
correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, 
partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça 
acusatória" (STF, Pleno, INQ n. 3108/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
15.12.2011, v.u., DJE de 21.03.2012). 

Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva 
da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da 
validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e 

Inquérito 4413/DF 	 12 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

de materialidade. (STF, Pleno, HC n. 128453/TO, Rel. MM. Rosa Weber, j. 20.10.2015, 
v.u., DJE de 13.11.2015). 

Quanto ao tema, apenas se destaca que os delitos tratados no caso, de corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro, são normalmente praticados clandestinamente, às escondidas, 

no subterrâneo das atividades funcionais do agente público, sendo de dificuldade ímpar 

documentar as tratativas e os atos executórios que resultaram na prática de um ato de 

corrupção. Por isso adquirem relevo as provas e os elementos circunstanciais para a 

formulação de um juízo sobre a situação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: 

Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). 
Oferta de vantagem a eleitoras, consistente na realização de cirurgia de 
esterilização, com o intuito de obter votos. Reconhecimento. (...) O delito de 
corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da falta de suficiente lastro 
probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta apologia do fantasma da 
impunidade, e com sério e grave comprometimento do processo eleitoral. Bem 
por isso, vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do 
principio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não 
contrariados por contraindicios ou por prova direta, podem autorizar o juizo de 
culpa do agente. (...) (STF, Pleno, AP n. 481/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
08.09.2011, DJE de 26.02.2012). 

Na Ação Penal 470 (Caso Mensalão), que tinha por objeto central crimes de 

corrupção e de lavagem praticados por organização criminosa, a Ministra Rosa Weber afirmou 

que: 

"(...) em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova 
indireta é a única disponível e sua desconsideração, prima facie, além de contrária 
ao Direito Positivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves 
atentados criminais à ordem jurídica e à sociedade'. 

Além disso, a título argumentativo, o tipo penal previsto no art. I° da Lei 

9.613/1998 não prevê elemento subjetivo específico do tipo, bastando o dolo geral. E a 

adequação típica realizada na denúncia está escorreita. Utilizar-se de pretensa doação para 

campanha eleitoral como forma de ocultar a real natureza dos valores recebidos, provenientes 

de acertos de valores de propinas, configura, a não mais poder, o crime de lavagem de 

15 Trecho extraído da obra A prova no enfrentamento à rnacrocriminalidade .Organizadores Daniel Rezende 
Salgado, Ronaldo Pinheiro Queiroz. Salvador : Juspochurn, 2015. p.100 
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dinheiro. E já restou demonstrado em inúmeros casos — e narrado aqui também — que muitas 

doações supostamente oficiais eram propinas sendo pagas de forma dissimulada. 

De qualquer modo, resta claro que a definição das questões depende da instrução 

processual, com o completo esclarecimento de todas as particularidades dos fatos. Não se trata 

de matéria a ser tratada em sede de juízo de admissibilidade da denúncia, que não ingressa no 

exame de aspectos subjetivos da conduta dos acusados, tais como dolo, duplicidade e 

autonomia de desígnios: 

DENÚNCIA — RECEBIMENTO — ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. No 
recebimento da denúncia, descabe adotar entendimento sobre o elemento 
subjetivo do crime, devendo ocorrer a instrução do processo-crime visando 
elucidá-lo. (STF, 1 Turma, INQ n. 3588 ED/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 
24.03.2015, v.u., DJE de 15.04.2015). 

A existência de dolo é questão que, de regra, depende do resultado da fase 
instrutória, razão pela qual não se presta, isoladamente, a desqualificar a denúncia. 
(STF, 2' Turma, INQ n. 3698/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.08.2014, v.u., 
DJE de 15.10.2014). 

4. ALEGAÇÃO DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO 

Subsidiariamente, o denunciado sustenta a atipicidade do crime de lavagem de 

dinheiro, argumentando inexistir conduta autônoma hábil a configurar o crime, porque a 

doação eleitoral oficial efetivada em beneficio do Diretório Estadual do PMDB em Roraima 

configurou simples meio de consumação ou mero ato de exaurimento do crime de corrupção 

passiva. 

Não há, porém, nenhum óbice jurídico à possibilidade de concurso entre os crimes 

de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. 

Estas duas infrações penais apresentam objetos jurídicos e elementos do tipo 

muito distintos entre si. A ocultação e o disfarce não são elementares da corrupção. É 

plenamente viável receber vantagem indevida abertamente, às claras. Ademais, no caso, os 

valores ilicitamente recebidos, quando se configurou a corrupção passiva, foram 

posteriormente reinseridos de forma dissimulada no circuito econômico, caracterizando-se a 

autônoma conduta de lavagem de dinheiro. Têm-se, assim, duas espécies de condutas 
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autônomas, que ferem bens jurídicos distintos, exigindo dupla punição. Não há como 

sustentar a ocorrência de crime único, especialmente antes do completo esclarecimento dos 

fatos, por meio da instrução processual. Diante de casos como esse, na fase de recebimento da 

denúncia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: 

"CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO 
E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM, MOVIMENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 
PROPRIEDADE DE VALORES. RECEBIMENTO DE MILHARES DE REAIS 
EM ESPÉCIE. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE DA 
CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTERIOR. 
IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. São 
improcedentes as alegações de que a origem e a destinação dos montantes 
recebidos pelos acusados não foram dissimuladas e de que tais recebimentos 
configurariam mero exaurimento do crime de corrupção passiva. Os acusados 
receberam elevadas quantias em espécie, em alguns casos milhões de reais, sem 
qualquer registro formal em contabilidade ou transação bancária. Em muitos 
casos, utilizaram-se de pessoas não conhecidas do grande público e de empresas 
de propriedade de alguns dos denunciados, aparentemente voltadas para a prática 
do crime de lavagem de dinheiro, as quais foram encarregadas de receber os 
valores destinados à compra do apoio político. Com  isto, logrou-se ocultar a 
movimentação, localização e propriedade das vultosas quantias em espécie, bem 
como dissimular a origem de tais recursos, tendo em vista os diversos 
intermediários que se colocavam entre os supostos corruptores e os destinatários 
finais dos valores. 

A tipificação do crime de lavagem de dinheiro, autônomo em relação ao crime 
precedente, é incompatível, no caso em análise, com o entendimento de que teria 
havido mero exaurimento do crime anterior, de corrupção passiva. 

Existência de inúmeros depoimentos e documentos nos autos que conferem 
justa causa à acusação, trazendo indícios de autoria e materialidade contra os 
acusados. 

Denúncia recebida contra 18°, 190, 200, 210, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 
300, 31° e 32° acusados." (STF, Pleno, Inq 2245/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
j. 28.08.2007, m.v., DJE de 08.11.2007). 

Ainda que se considere que o repasse de valores em espécie por meio de 

interpostas pessoas e a celebração e o pagamento de contrato de prestação de serviços fictício  i.  

)configurem simples forma de concretização do pagamento de vantagens indevidas referentes 
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ao crime de corrupção, não há dúvida de que esses meios para a prática do delito são 

escolhidos por corruptos e corruptores exatamente com o propósito específico de ocultação e 

dissimulação da propina. Há, no mínimo, a prática de duas infrações penais, a corrupção e a 

lavagem de dinheiro, mediante uma única conduta, a caracterizar o concurso formal de crimes 

previsto no art. 70 do Código Penal. 

Além disso, em tal hipótese, os delitos são praticados com base em desígnios 

autônomos, um de enriquecimento ilícito e outro de disfarce desse locupletamento indevido, a 

configurar o concurso formal impróprio de infrações penais, previsto na parte fmal do 

dispositivo citado, exigindo a soma das penas dos crimes correspondentes. 

Nessa perspectiva, se é possível o recebimento de vantagens indevidas, por 

agentes públicos, de forma ostensiva, a percepção desses favores de modo oculto e disfarçado 

evidencia dois propósitos dolosos distintos e autônomos, o de receber e o de esconder, 

possível e eventualmente levados a efeito mediante uma única ação. Com  a aplicação da regra 

do concurso formal impróprio, em razão disso, tem-se o mesmo efeito prático do concurso 

material, mediante aplicação cumulativa de penas. 

De qualquer modo, descritas as condutas, o tema de aplicação de pena (concurso 

material ou continuidade delitiva) não cumpre ora ser debatido, mas relegado para a instrução 

e julgamento. 

III 

Por fim, a Procuradora-Geral da República requer a rejeição das preliminares 

suscitadas pelo acusado e o integral recebimento da denúncia, com a citação do acusado e o 

início da instrução processual penal, até final condenação. 

Brasília, 15 de dezembro de 2017. 

laa6h1-i-âhá— Raq e E 'as errar__ o_ge 	 f' 
Procuradora-Geral da República 

1. 
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