
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos nº 5049068-35.2017.4.04.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus representantes infra-assinados,

nos autos acima identificados, comparece, perante Vossa Excelência, em atenção à intimação

constante do evento 12, para expor e requerer o seguinte.

Trata-se de representação criminal autuada a partir do desmembramento feito

pela Procuradoria-Geral da República, relativamente às pessoas não detentoras de foro por

prerrogativa de função, do Inquérito 3989/DF.

Encerradas as investigações do Inquérito  3989/DF perante o Supremo Tribu-

nal, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de  AGUINALDO VELLOSO

BORGES RIBEIRO, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, BENEDITO DE LIRA, CIRO NOGUEIRA

LIMA  FILHO,  EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA,  FRANCISCO

OSWALDO NEVES DORNELLES, JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR, JOSÉ OTÁVIO GERMA-

NO, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE, NELSON MEU-

RER e PEDRO HENRY NETO, todos integrantes do Partido Progressista, por terem praticado o

crime de organização criminosa (artigo 2º, § 4º, II, III e V, Lei 12.850/2013). Referida acusação

diz respeito à participação dos denunciados na organização criminosa constituída para a

prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, cartel, entre outros, em detrimento de

entes da Administração Pública Federal direta e indireta, que envolveu autoridades com prer-

rogativa de foro de diversas agremiações partidárias (PP, PT e PMDB).

No mesmo momento, a Procuradoria-Geral da República promoveu ainda o

arquivamento do inquérito policial em relação aos seguintes investigados:  JERÔNIMO PIZ-

ZOLOTTO GOERGEN,  GLADSON DE LIMA CAMELI,  ROBERTO PEREIRA DE BRITTO,  DILCEU

JOÃO SPERAFICO,  LUÍS  CARLOS HEINZE,  RENATO DELMAR MOLLING,  LÁZARO BOTELHO

MARTINS, JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES, ROBERTO EGÍDIO BALESTRA, SIMÃO SESSIM,

WALDIR MARANHÃO CARDOSO, MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR, JOSÉ AL-
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FONSO EBERT HAMM e JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO, ao fundamento de inexistir lastro pro-

batório suficiente contra essas pessoas, com base no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/1990 e art. 21,

XV, e art. 231, § 4º do RISTF, com as ressalvas do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF.

Acolhendo manifestação ministerial, o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tri-

bunal Federal Edson Fachin, por decisão proferida em 26/09/2017, constante do evento 1 dos

presentes autos (DECSTJSTF3), determinou: (i) a permanência no âmbito do STF de codenun-

ciados sem prerrogativa de foro por função cujas condutas estariam diretamente interligadas

ao núcleo político do PP, bem como às ações das autoridades submetidas à competência do

STF;  (ii)  o  processamento  perante  essa  13ª  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de

Curitiba/PR, foro prevento aos feitos criminais relacionados à Operação Lava Jato, das investi-

gações das pessoas alegadamente pertencentes a outros núcleos da apontada organização

criminosa e daqueles cujas atuações não estejam frontalmente coligadas às condutas das au-

toridades com foro por prerrogativa de função; e (iii) o arquivamento em relação a JERÔNI-

MO PIZZOLOTTO GOERGEN, GLADSON DE LIMA CAMELI, ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, DIL-

CEU JOÃO SPERAFICO, LUÍS CARLOS HEINZE, RENATO DELMAR MOLLING, LÁZARO BOTELHO

MARTINS, JOSÉ OLÍMPIO SILVEIRA MORAES, ROBERTO EGÍDIO BALESTRA, SIMÃO SESSIM,

WALDIR MARANHÃO CARDOSO, MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR, JOSÉ AL-

FONSO EBERT HAMM e JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO.

Considerando-se a relação de investigados denunciados e atualmente proces-

sados perante o Supremo Tribunal Federal juntamente com a relação daqueles cuja investiga-

ção foi arquivada perante o Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, dentre as pessoas ini-

cialmente investigadas no Inquérito 3989/DF, foram encaminhadas à Subseção de Curitiba as

apurações relativas ao envolvimento de CARLOS MAGNO RAMOS,  JOÂO LUIZ CORREIA AR-

GOLO DOS SANTOS,  JOÃO SANDES JUNIOR,  JOSE LINHARES PONTE,  ROBERTO SERGIO R.

COUTINHO TEIXEIRA,  VILSON LUIZ COVATTI e ALINE LEMOS CORREA DE o. ANDRADE  no

crime de organização criminosa.

Especificamente no que tange a JOÃO SANDES JUNIOR, em pesquisas realiza-

das no site da Câmara dos Deputados, constatou-se que atualmente exerce o cargo de De-

putado Federal, conforme se depreende do seguinte cadastro:
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Desta forma, por aparentemente possuir prerrogativa de foro perante o Supre-

mo Tribunal Federal, deixa-se de fazer qualquer análise acerca dos fatos relativos a JOÃO

SANDES JUNIOR.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, verifica-se necessária a instauração de inquérito

policial para o aprofundamento das investigações relativamente à participação das pessoas

acima referidas e de outras pessoas não detentoras de foro por prerrogativa de função no

crime de organização criminosa.

Segundo se extrai dos autos, ao firmar acordo de colaboração com o Ministé-

rio Público Federal, ALBERTO YOUSSEF, em seu Termo de Declaração nº 17, revelou que di-

versos integrantes do Partido Progressista recebiam mensalmente valores de propina.  A alta

cúpula do partido, segundo YOUSSEF,  recebia valores mensais entre R$ 250 mil e R$ 300 mil.

Já os deputados que tinham menor influência recebiam entre R$ 30 mil e R$ 150 mil por mês.

Dentre os parlamentares pertencentes ao grupo de menor influência que recebiam as quanti-

as acima referidas, ALBERTO YOUSSEF citou as pessoas de  CARLOS MAGNO RAMOS,  JOÃO

SANDES JUNIOR,  JOSE LINHARES PONTE,  ROBERTO SERGIO R. COUTINHO TEIXEIRA,  VIL-

SON LUIZ COVATTI e ALINE LEMOS CORREA DE o. ANDRADE.

No evento 02 dos presentes autos, foram juntadas cópias do inquérito policial

que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal.  Ao que se percebe, as investigações do
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Inquérito 3989/DF foram concluídas antes que fossem amplamente conhecidos e juntados

aos autos os termos de colaboração de PEDRO CORREA.

Destaca-se que PEDRO CORREA foi, durante muito tempo, um dos principais

líderes do Partido Progressista.  Nessa condição, PEDRO CORREA certamente tinha amplo co-

nhecimento sobre os recebimentos ilícitos realizados em favor do Partido Progressista e so-

bre a forma de funcionamento da organização criminosa.  Além disso, sua posição de desta-

que evidencia que poderá trazer novos elementos destinados a detalhar quem eram os be-

neficiários dos pagamentos ilícitos e a metodologia do pagamento.

Nesse contexto, tanto a sua oitiva quanto a juntada de seus termos de colabo-

ração são medidas de extrema relevância para a análise do caso concreto.

Observa-se, ainda, que foram juntados nos presentes autos apenas as cópias

do inquérito policial, sem que se tenham apensado ou juntado as medidas cautelares.  Certa-

mente, a análise dos fatos juntamente com outros dados obtidos em medidas cautelares

(quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico) e com provas obtidas em procedimentos cone-

xos poderão permitir a obtenção de maiores detalhes acerca dos fatos investigados.

Nessa linha, observa-se que, além das medidas cautelares que tenham sido re-

alizadas diretamente em relação às pessoas cuja investigação foi remetida a essa 13ª Vara Fe-

deral, faz-se necessário que também se analise conjuntamente aos autos o material obtido

na Operação Politéia (em especial o conteúdo de telefones celulares e hds), já que a Opera-

ção Politéia foi realizada em face de outros relevantes integrantes do Partido Progressita, tais

como  CIRO NOGUEIRA, EDUARDO DA FONTE, JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI e MARIO NE-

GROMONTE.  Evidentemente, a análise conjunta a que se refere teria como propósito a iden-

tificação dos elementos probatórios relativos ao funcionamento da organização criminosa e à

conduta dos investigados que não tenham prerrogativa de foro, já que aqueles detentores de

prerrogativa de foro já se encontram submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal.

Conforme já exposto pelo Ministério Público Federal quando do oferecimento

da Ação Civil Pública nº 5012249-02.2017.404.70001, PEDRO CORREA, PEDRO HENRY, MARIO

NEGROMONTE, JOAO PIZZOLATTI e NELSON MEURER, exatamente pelo papel de comando

que exerciam no PARTIDO PROGRESSISTA (PP), foram os grandes articuladores e beneficiá-

rios do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abasteci-

1 Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo Ministério Publico Federal em face do Partido Pro-
gressista, PEDRO CORREA, PEDRO HENRY NETO, NELSON MEURER, JOÃO ALBERTO PIZZOLAT-
TI JUNIOR, MARIO NEGROMONTE, JOÃO CLAUDIO GENU, ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA e
outros membros do Partido Progressista. 
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mento da Petrobras.  Além disso, conforme exposto por ALBERTO YOUSSEF, em seu termo de

colaboração nº 16,  após JOSÉ JANENE ter deixado de ser deputado, a entrega da parte da

propina destinada ao PARTIDO PROGRESSISTA era realizada na residência oficial de JOÃO

PIZZOLATI, em Brasília/DF.

Nesse contexto, portanto, resta evidente que, para a análise acerca do envolvi-

mento dos demais integrantes da organização criminosa, faz-se necessário que se obtenha

primeiramente os elementos probatórios colhidos nas medidas cautelares, em especial na

busca e apreensão realizada nos locais vinculados aos líderes do Partido.  Tais elementos

constituem medidas investigativas relevantes para se delinear com maior exatidão a partici-

pação dos demais investigados na organização criminosa estruturada em torno do Partido

Progressista.

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer sejam baixados os autos,

para a instauração de inquérito policial e adoção das diligências acima referidas.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha 
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República
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