
INQUÉRITO 4.631 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INVEST.(A/S) :AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO 
ADV.(A/S) :ROBERTO PODVAL E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA 
ADV.(A/S) :PIERPAOLO CRUZ BOTTINI E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 
ADV.(A/S) :ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO E 

OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE 

ALBUQUERQUE SILVA 
ADV.(A/S) :CAIO CHRISTOVAM RIBEIRO GUIMARAES 
INVEST.(A/S) :FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 
ADV.(A/S) :RENATO DE MORAES E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :WALDIR MARANHÃO CARDOSO 
ADV.(A/S) :MICHEL SALIBA OLIVEIRA 
INVEST.(A/S) :SIMAO SESSIM 
ADV.(A/S) :RAFAEL ALMEIDA DE PIRO E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :ROBERTO EGÍDIO BALESTRA 
ADV.(A/S) : JOSÉ DO CARMO ALVES SIQUEIRA 
INVEST.(A/S) : JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN 
ADV.(A/S) :MIGUEL TEDESCO WEDY E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) :LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA 
ADV.(A/S) :MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA 
INVEST.(A/S) :MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE JUNIOR 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO:  1.  Trata-se de caderno apuratório instaurado a partir do 
traslado de  peças  informativas  coligidas  no  INQ 3.989,  as  quais  estão 
reunidas na mídia à fl. 27.

Naqueles  autos,  ao  deliberar  sobre  o  processamento  da  denúncia 
oferecida pela Procuradoria-Geral da República, acolhi pleito deduzido 
em cota à peça acusatória,  para que fosse deflagrada esta investigação 
autônoma, voltada a esclarecer possíveis repasses indevidos de recursos, 
pelo Grupo Empresarial Queiroz Galvão, a congressistas vinculados ao 
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Partido Progressista - PP.
Em  tal  ocasião,  o  órgão  ministerial  apontou  os  seguintes  fatos 

delituosos a serem descortinados (fl. 12):

“1) a solicitação e o recebimento de aproximadamente R$ 
1.600.000,00  (um milhão  e  seiscentos  mil  reais)  por  parte  de 
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO, ARTHUR CÉSAR 
PEREIRA  DE  LIRA,  CIRO  NOGUEIRA  LIMA  FILHO  e 
EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE 
SILVA;

2) a solicitação e o recebimento de aproximadamente R$ 
2.740.000,00  por  parte  de  FRANCISCO  OSWALDO  NEVES 
DORNELLES,  WALDIR  MARANHÃO  CARDOSO,  MÁRIO 
SILVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR,  SIMÃO SESSIM, 
ROBERTO  EGÍDIO  BALESTRA,  JERÔNIMO  PIZZOLOTTO 
GOERGEN,  AGUINALDO  VELLOSO  BORGES  RIBEIRO, 
EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE 
SILVA,  LUIZ  FERNANDO  RAMOS  FARIA,  via  Diretório 
Nacional  do  PP  em  29/07/2010,  27/08/2010,  02/09/2010, 
08/09/2010, 17/09/2010 e 28/09/2010”.

 
No que tange aos fatos indicados no "item 1”, a Procuradoria-Geral 

da República, com vista, postula pelo envio dos autos à Polícia Federal 
para  execução  das  medidas  investigativas  propostas  às  fls.  48-50,  sem 
prejuízo de outras que possam contribuir à elucidação das narrativas dos 
colaboradores Alberto Youssef e Leonardo Meirelles.

Já  com  relação  aos  ilícitos  discriminados  no  “item  2”,  o  órgão 
reavalia a necessidade de se permanecer  sob a supervisão desta Corte 
Suprema o prosseguimento das diligências destinadas a apurar supostos 
repasses indevidos a agentes políticos, no montante aproximado de R$ 
2.740.000,00, camuflados em doações eleitorais ao Diretório Nacional do 
Partido Progressista - PP, por parte de sociedades empresárias vinculadas 
ao Grupo Empresarial Queiroz Galvão.

De acordo com a autoridade ministerial,  os líderes partidários da 
sobredita  agremiação  Mário  Sílvio  Negromonte,  João  Alberto  Pizzolati 
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Júnior  e  Luiz  Fernando  Ramos  Faria  respondem  por  estes  fatos  em 
procedimento  específico  com  denúncia  recebida  pela  Segunda  Turma 
(INQ 3.992 [apensado ao INQ 3.980]). De maneira análoga, afirma-se que 
os  pagamentos,  em  tese,  destinados  a  Nelson  Meurer  Júnior  também 
constituíram objeto de persecução penal própria (INQ 3.997 [reautuado 
como AP 996]).

Nesse diapasão, segundo a dominus litis, nada justificaria a mantença 
de outra causa penal com esse mesmo móvel sob esta jurisdição especial, 
pois  o  acervo  indiciário  até  o  momento  coligido  não  denotaria  lastro 
probatório  mínimo  quanto  ao  envolvimento  direto,  nestes  fatos,  dos 
congressistas  Simão  Sessim,  Roberto  Balestra,  Jerônimo  Goergen, 
Eduardo  da  Fonte,  Aguinaldo  Ribeiro,  Mario  Negromonte  Júnior  e 
Waldir  Maranhão, impondo-se,  por  consequência,  “o  arquivamento  da  
investigação em relação aos aludidos parlamentares” (fl. 47).

Lado outro, sustenta-se que o material  reunido aponta a adesão a 
esses ilícitos de Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Presidente Nacional 
do  Partido  Progressista  -  PP à  época,  “consistente  em solicitar  e  receber  
vantagens indevidas no valor total de R$ 2.740.000,00 (dois milhões e setecentos  
e  quarenta  mil  reais),  sob  o  disfarce  de  doações  eleitorais  ‘oficiais’  do  grupo  
empresarial Queiroz Galvão ao Diretório Nacional do Partido Progressista para  
posterior  distribuição  aos  parlamentares  candidatos  à  reeleição  da  mesma  
agremiação partidária” (fl. 47).

Em tal panorama, como o sobredito agente político ocupa o cargo de 
Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da 
República requer o envio de cópia integral dos autos ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, para a integral apuração de sua responsabilidade 
por tais delitos.

   
2. Nos termos dos precedentes já  sedimentados na jurisprudência 

desta Corte Suprema, quanto aos fatos indicados no item 2 do introito 
desta  decisão,  acolho  o  pleito     de  arquivamento   deduzido  pela 
Procuradoria-Geral  da  República  em  face  de  Simão  Sessim,  Roberto 
Balestra, Jerônimo Goergen, Eduardo da Fonte, Aguinaldo Ribeiro, Mario 
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Negromonte Júnior e Waldir Maranhão.
Como sabido,  à exceção das hipóteses em que a Procuradoria-Geral 

da  República  formula  pedido  de  arquivamento  de  Inquérito  sob  o 
fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, é 
pacífico  o  entendimento  jurisprudencial  desta  Corte  considerando 
obrigatório o deferimento da pretensão,  independentemente da análise 
das razões invocadas. Trata-se de decorrência da atribuição constitucional 
ao  Procurador-Geral  da  República  da  titularidade  exclusiva  da  opinio  
delicti a ser apresentada perante o Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, cito trecho de ementa que bem resume a questão: 

(…) 
4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe 

do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, 
tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade 
de  apuração  da  prática  delitiva  exercida  pelo  órgão  que,  de 
modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual 
é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  assevera  que  o 
pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido 
sem  que  se  questione  ou  se  entre  no  mérito  da  avaliação 
deduzida pelo titular da ação penal . Precedentes citados: INQ 
nº  510/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  unânime,  DJ 
19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, 
unânime,  DJ  24.9.1993;  INQ  nº  851/SP,  Rel.  Min.  Néri  da 
Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 
80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, 
DJ 30.3.2001;  INQ nº 1.538/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence, 
Plenário,  unânime,  DJ  14.9.2001;  HC  nº  80.263/SP,  Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence,  Plenário,  unânime,  DJ  27.6.2003;  INQ nº 
1.608/PA,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Plenário,  unânime,  DJ 
6.8.2004; INQ nº 1.884/RS,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,  Plenário, 
maioria,  DJ  27.8.2004;  INQ  (QO)  nº  2.044/SC,  Rel.  Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  maioria,  DJ  8.4.2005;  e  HC  nº 
83.343/SP,  1ª  Turma, unânime,  DJ 19.8.2005.  6.  Esses  julgados 
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ressalvam,  contudo,  duas  hipóteses  em  que  a  determinação 
judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a 
saber:  prescrição  da  pretensão  punitiva  e  atipicidade  da 
conduta .  Constata-se,  portanto, que apenas nas hipóteses de 
atipicidade  da  conduta  e  extinção  da  punibilidade  poderá  o 
Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. 
No  caso  concreto  ora  em apreço,  o  pedido  de  arquivamento 
formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no 
argumento  de  não  haver  base  empírica  que  indicasse  a 
participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de 
ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos 
termos do parecer do MPF (INQ 2.341 QO, Rel. Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007). 

Na  espécie,  diante  do  lastro  empírico  existente  nos  autos,  o 
pronunciamento da titular da ação penal é no sentido da inexistência de 
justa  causa  para  continuidade  dos  atos  de  persecução  criminal  em 
desfavor  dos  aludidos  parlamentares  pelos  aludidos  fatos.  Ressalte-se, 
todavia, que o arquivamento deferido com fundamento na ausência de 
provas suficientes de prática delitiva não impede o prosseguimento das 
investigações caso futuramente surjam novas evidências. 

Ainda com relação a esses mesmos ilícitos, tendo sido apontada, pela 
Procuradoria-Geral  da República,  a  existência de elementos  indiciários 
quanto  à  adesão  do  Vice-Governador  Francisco  Oswaldo  Neves 
Dornelles, defere-se, igualmente, o pedido de envio de cópia destes autos 
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que se proceda ao 
integral deslinde das práticas ilícitas reportadas. 

3. Finalmente, com relação às diligências propostas pela dominus litis  
para  elucidar  a  solicitação  e  o  recebimento  de  aproximadamente  R$ 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por parte de Aguinaldo 
Velloso Borges Ribeiro, Arthur César Pereira De Lira, Ciro Nogueira Lima 
Filho e Eduardo Henrique Da Fonte De Albuquerque Silva, não cabe a 
este  Relator,  via  de  regra,  ingerências  a  esse  respeito,  cumprindo-lhe 
ordenar a remessa dos autos à autoridade policial para executá-las.   
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4. À luz do exposto: (i) com base no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/1990 e 
art. 21, XV, e art. 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, e com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal, defiro o 
pedido  de  arquivamento  subjetivo  em face  de  Simão  Sessim,  Roberto 
Balestra, Jerônimo Goergen, Eduardo da Fonte, Aguinaldo Ribeiro, Mario 
Negromonte  Júnior  e  Waldir  Maranhão, quanto  à  solicitação  e  o 
recebimento de aproximadamente R$ 2.740.000,00, via Diretório Nacional 
do Partido Progressista – PP; (ii) determino a remessa do traslado integral 
deste inquérito, inclusive da mídia anexada à fl. 27, ao Tribunal Regional 
Federal  da  1ª  Região,  como  requerido  pela  Procuradoria-Geral  da 
República, em relação a  Francisco Oswaldo Neves Dornelles, bem como 
eventuais partícipes que não detenham foro por prerrogativa de função; e 
(iii)  ordeno a  remessa  dos  autos  à  Polícia  Federal,  pelo  prazo  de  60 
(sessenta) dias, para executar as diligências propostas às fls. 48-50, sem 
prejuízo de outras que compreenda úteis à elucidação dos fatos, dando, 
assim,  continuidade  às  apurações  concernentes  à  solicitação  e  ao 
recebimento  de  aproximadamente  R$  1.600.000,00  (um  milhão  e 
seiscentos  mil  reais)  por  parte  de  Aguinaldo  Velloso  Borges  Ribeiro, 
Arthur  César  Pereira  de  Lira,  Ciro  Nogueira  Lima  Filho  e  Eduardo 
Henrique da Fonte de Albuquerque Silva.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 18 de abril de 2018. 

Ministro EDSON FACHIN 
Relator

Documento assinado digitalmente
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