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I – OBJETO DESTE MEMORIAL:  ASPECTOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM

DE DINHEIRO E SISTEMA ELEITORAL

1. No dia 15 de maio de 2018, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

iniciará  o  julgamento  da  Ação  Penal  nº 996/DF,  que  imputa  a  NELSON  MEURER,

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER a prática dos crimes

de corrupção passiva  majorada e  de  lavagem de dinheiro majorada,  em concurso de

pessoas, tipificados, respectivamente, no art. 317-§ 1º do Código Penal e no art. 1º-§ 4º da Lei

9.613/1998, na forma do art. 29 do Código Penal.

2. Em razão dos contornos fáticos subjacentes, nesta ação penal, a Suprema Corte

Gabinete da Procuradora-Geral da República
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analisará, necessariamente,  aspectos relevantes do crime de corrupção passiva previsto no

art.  317 do Código Penal,  definindo,  por  exemplo:  (i) se  para a sua configuração se faz

necessário, ou não, que a vantagem indevida recebida pelo agente público apresente relação

causal com um ato de ofício por ele praticado ou passível de o ser; e  (ii) sendo positiva a

resposta à questão anterior, que tipo de conduta  do  agente público pode ser enquadrada no

conceito de ato de ofício.

3. Este  memorial  pretende,  nesta  linha  e  em  complemento  às  demais

manifestações ministeriais oferecidas ao longo do processo, em especial às alegações finais:

(i) contribuir para o debate que o STF está prestes a reinaugurar a respeito dos

dois temas acima referidos, fornecendo considerações teóricas a seu respeito;

(ii) em seguida, aplicar tais bases teóricas de modo a retratar o específico caso

concreto trazido pela  AP n.  996, com o que pretende demonstrar  a prática,  por  parte  de

NELSON  MEURER,  NELSON  MEURER  JÚNIOR e  CRISTIANO  AUGUSTO

MEURER, do crime de corrupção passiva previsto no art. 317, §1º do CP;

(iii) análise  da  autonomia  do crime  de  “lavagem  de  dinheiro”  nas  hipóteses  em que  a

ocultação  e  dissimulação  ocorrem concomitantemente  ao repasse  da  vantagem  indevida

advinda do crime de corrupção, não sendo necessário que, após o recebimento, o produto seja

submetido a novas condutas de ocultação e dissimulação.

Portanto,  pela  complexidade  e  amplitude  dos  temas  abordados,  o  presente

Memorial divide-se em tópicos específicos relativos a cada um dos aspectos jurídicos acima

apontados, relacionando-os ao contexto fático dos autos.

II – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS A RESPEITO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA

II.1. A OPÇÃO ADOTADA PELO BRASIL AO TIPIFICAR O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: A

CRIMINALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
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4.  O conceito não jurídico de corrupção passiva (praticada por agentes públicos)

é  polissêmico,  de  modo que  o  senso  comum considera  como corruptos  comportamentos

humanos bastante diversos entre si.  Porém, tais  comportamentos, embora distintos  de uma

sociedade para outra, têm um ponto em comum: as condutas corruptas são as que, de alguma

forma, atentam contra a ideia de moralidade incorporada pela dada sociedade.

5. Diante da rejeição à corrupção dos agentes do Estado que, historicamente, as

sociedades manifestam, os sistemas de Direito lhe  dão relevância jurídica e criminalizam a

sua prática, daí nascendo o conceito jurídico da corrupção pública (doravante chamada de

passiva), o qual, por óbvio, inspira-se no correlato conceito do senso comum.

6.  Em geral,  o núcleo tal  conceito jurídico é chamado  de tráfico da função

pública, ou seja, a sua venalidade ou mercância pelo agente público, motivada pela busca de

atender  a  interesses  individuais  por  intermédio  do  Estado,  o  qual  passa  a  servir  de

instrumento para a consecução de finalidades que não lhe são próprias1.  Tem-se, aqui,  a

noção de  “pacto do injusto  2  ”   como sendo o núcleo do delito de corrupção passiva nos

ordenamentos jurídicos em geral, ou seja, a conexão entre a vantagem e a possibilidade

de  contrapartida  do  funcionário  público,  a  troca  ilegal  de  vantagem3”. Com  isso,

protege-se o regular funcionamento do sistema estatal e a moralidade administrativa – sendo

estes os bens jurídicos tutelados pela criminalização da corrupção passiva, segundo Claus

Roxin4.

1 Salvador Netto, Almiro Velludo. Reflexões sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da
APN n. 470/MG. Revista dos Tribunais | vol. 933/2013 | p. 47 - 59 | Jul / 2013 DTR\2013\3795.

2 Nesse sentido, ensinam Alaor Leite e Adriano Teixeira que “o elemento decisivo do crime de corrupção é o
chamado pacto do injusto. (Financiamento de partidos políticos, caixa dois eleitoral e corrupção, in Crime e
política. FGV Editora, 2017, p. 142). Também é a opinião de Luís Greco e Adriano Teixeira Guimarães, para
quem o pacto do injusto, elemento fundamental do delito de corrupção, só se completa com a possibilidade de
contraprestação do funcionário público (Aproximação a uma teoria da corrupção. Revista Brasileira de Ciências
Criminais | vol. 134/2017 | p. 159 - 188 | Ago / 2017 DTR\2017\2546).

3 Leite, Alaor. Teixeira, Adriano. Financiamento de partidos políticos, caixa dois eleitoral e corrupção, in Crime
e política. FGV Editora, 2017, p. 142.

4 ROXIN, Claus. ¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del derecho penal? Trad. Íñigo Ortiz de
Urbina Gimeno. In: HEFENDEHL, Roland (ed.). La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del
derecho penal o juego de abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons, 2007. p. 448.
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7. Entretanto, a definição do objeto específico do pacto do injusto, ou seja,   quais  

tipos de trocas serão consideradas como sendo mercancia da função pública e, assim, crime

de corrupção passiva, é algo que se situa, normalmente, no âmbito da discricionariedade do

legislador de cada país.  É que,  por sua evidente conotação ética, esse é um típico tema

sobre o qual cabe aos representantes eleitos deliberar, de modo a que a sua definição

reflita os valores morais da sociedade representada, e não de um intérprete isolado.

8.  Assim,  por  exemplo,  nos  códigos  penais  alemão5,  português6 e  italiano7,

corrupção passiva é a solicitação ou recebimento de vantagem em razão “do exercício da

função”.  O  Código  Penal  espanhol,  por  sua  vez,  diz  ser  corrupção  o  recebimento  ou

solicitação de vantagem, pelo funcionário público, em contrapartida ao “exercício de um ato

próprio de seu cargo8”. A principal legislação federal dos Estados Unidos a respeito do tema

(Federal  Bribery  Statute, 18 U.S.C, §  201 (b))  considera corrupção a  conduta do agente

público de pedir ou receber vantagem “em troca de ser influenciado a praticar um ato de

ofício9”.

9.  Essa variedade de tratamento do tema nas legislações de cada país indica que,

apesar  de  haver  certa  universalidade  no  que  se  refere ao  núcleo  do  crime  de  corrupção

pública – que em geral se identifica com o pacto do injusto, a mercância da função pública, a

troca ilegal de vantagem -,  o objeto dessa troca está longe de ser universal: cada país,

segundo seus próprios  standards  de moralidade, define esse objeto por meio de legislação

própria.

5 §331 do CP alemão. É verdade que, com a Reforma de 1997, na Alemanha, promoveu-se um “afrouxamento”
do pacto de injusto: antes, no crime de corrupção simples (§§ 331, 333 StGB), falava-se em ação funcional ou
ato de ofício (Diensthandlung) – a exemplo da redação atual da corrupção com infração funcional (§ 332, 334
StGB) –, hoje, após a reforma, se fala em mero exercício da função (Dienstausübung).

6 Art. 372 do CP português.

7 Art. 318 do CP italiano.

8 Art. 425 do CP espanhol.

9 The federal bribery statute, 18 U.S.C. § 201(b), criminalizes the corrupt promise or transfer of any thing of
value to  influence an official  act  of  a  federal  official,  a  fraud on the United States,  or  the commission or
omission of any act in violation of the official's duty.[33] 18 U.S.C. § 201(b)(1)–(2) provides: (b) Whoever –
(2) being a public official or person selected to be a public official, directly or indirectly, corruptly demands,
seeks, receives, accepts, or agrees to receive or accept anything of value personally or for any other person or
entity, in return for: (A) being influenced in the performance of any official act; (B) being influenced to commit
or aid in committing, or to collude in, or allow, any fraud, or make opportunity for the commission of any fraud,
on the United States; or (C) being induced to do or omit to do any act in violation of the official duty of such
official or person.
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10.  No Brasil, o pacto do injusto no crime de corrupção passiva previsto no art.

317, caput do CP é bastante amplo e flexível. Consiste na solicitação, aceitação de promessa

ou recebimento, pelo agente público, de vantagem indevida “em razão da função”. A menção

a ato de ofício só aparece nos §1º e §2º do art. 317 do CP, que trazem, respectivamente,

causas  de  aumento  e  de  privilégio.  Assim,  criminaliza-se,  como corrupção  passiva,  a

conduta  de  usar  a  função  pública  como  mote  para  receber  ou  solicitar  vantagens,

independentemente  de  haver,  ou  não,  qualquer  nexo  delas  com  a  prática  de  um

específico ato de ofício.

 

11  Aqui, ao se cotejar o crime de corrupção passiva previsto no art. 317 do CP

com o crime de corrupção ativa previsto no art. 333 do mesmo diploma legal, percebe-se que,

ao contrário do que ocorre com o primeiro, no segundo o ato de ofício específico é essencial

para a sua configuração: para que se esteja diante de corrupção ativa, a oferta de vantagem

indevida a funcionário público por particular deve ser direcionada a “determiná-lo a praticar,

omitir ou retardar ato de ofício”.

12. A  separação  das  condutas  do  particular  e  do  funcionário  público  em

dispositivos diversos, com verbos também diversos e elementos típicos diferentes demonstra,

claramente, que o legislador brasileiro atual optou por:

(i) garantir que os crimes de corrupção passiva e ativa, não sendo espelho um

do outro,  possam ocorrer  de modo independente -  rompendo,  assim,  com a tradição dos

diplomas nacionais do século XIX (que os previam como delitos bilaterais)10 e permitindo,

com isso, um maior espetro de punição11 e

10 Cláudio Bidino e Débora Tais de Melo,   ao compararem o Código Penal de 1890 com seu antecessor de
1830, afirmam: “(…) a consumação da corrupção passiva continuou a depender da consumação da corrupção
ativa, e vice-versa. Ademais, só se poderia falar em corrupção quando as condutas descritas no tipo visassem a
prática de um determinado ato pelo funcionário público”. (A corrupção: reflexões a partir da lei, da doutrina e
da jurisprudência sobre o seu regime jurídico-criminal em expansão no Brasil e em Portugal. Coimbra: Coimbra
Ed., 2009. p. 161.

11“Essas redações típicas deixam claro que a prática de corrupção ativa não necessariamente pressupõe a
existência do crime de corrupção passiva, e vice-versa. Com exceção da hipótese do recebimento e aceitação
da vantagem indevida, situação em que haverá a bilateralidade, as demais espécies não demandam a aceitação
da outra parte. Por exemplo, o funcionário poderá cometer o delito ao solicitar, sem que o particular aceda ao
pleito.  Igualmente,  é possível pensar o oferecimento ou promessa de vantagem feita pelo extraneus,  sem a
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(ii) tratar de modo mais rigoroso o desvio do funcionário público que solicita

ou recebe a  vantagem (independentemente da prática de um ato de ofício)  do desvio do

particular  que  a  oferece  ou  paga  (o  que  somente  será  punido se  ele  assim agir  visando

influenciar o funcionário público a praticar um ato de ofício) – num indicativo de que, no

Brasil,  considera-se  mais  reprovável  a  conduta  do  agente  público  corrompido  do que  a

conduta do particular corruptor12.

13. Assim,  conforme  alerta  Gustavo  de  Oliveira  Quandt,  “se  o  legislador

deliberadamente se valeu de critérios para a definição dos crimes – ali, o ato de ofício; aqui,

a cláusula ´em razão da função` -, essa decisão deveria ser tão respeitada quanto possível” .

Tendo-se isso mente, é certo que a opção do legislador brasileiro atual de desenhar o tipo da

corrupção passiva de modo mais  amplo somente pode ser inobservada – mediante o seu

afastamento -, em razão do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, ou mediante a sua

integração  com elementos  de  interpretação  capazes  de  adequá-la  à  Constituição.  Não  é,

todavia, o que ocorre, já que não se encontra qualquer regra ou princípio constitucional que

possa ser considerado violado pela atual redação do art. 317 do CP.

14. Tampouco parece correto se afirmar que o desenho do crime de corrupção

passiva no Brasil é algo desproporcional, irrazoável,  que pune condutas que não causam

dano algum a bens jurídicos relevantes.

consequente anuência do intraneus. Ou seja, o sinalagma, a reciprocidade entre os envolvidos, não é uma
condição  imprescindível  no  atual  formato  da  tipificação  penal  da  corrupção  ativa  e  passiva,  rompendo,
inclusive, com a tradição dos diplomas nacionais do século XIX”. (Salvador Netto, Almiro Velludo. Reflexões
pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais |
vol. 933/2013 | p. 47 - 59 | Jul / 2013DTR\2013\3795)

12 Para Luís Greco e Adriano Teixeira Guimarães:“é curioso perceber que a redação desses dispositivos indica
que  o tipo da corrupção passiva é mais  amplo do que o tipo da corrupção ativa,  pois  este  exige  que o
corruptor busque determinar o funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, ao passo que o
tipo da corrupção passiva pressupõe apenas que o servidor solicite ou receba vantagem indevida em razão do
cargo, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ou seja, não é mais pressuposto da corrupção passiva,
como o era em nossos códigos anteriores, que a vantagem se combine com um ato de ofício do funcionário
público. Em nosso Código atual, nem mesmo se utiliza do termo mais abrangente “exercício da função”, como
previsto no tipo do recebimento indevido de vantagem do Código Penal alemão. A rigor, é possível, ainda, que
num caso concreto, mesmo com o efetivo recebimento da vantagem, o tipo da corrupção passiva se preencha
sem a realização da corrupção ativa. Seria a hipótese em que o particular oferece uma vantagem para apenas
criar uma boa relação com o funcionário público, sem almejar no momento, no entanto, que este pratique ou
omita um determinado ato de ofício”.(Aproximação a uma teoria da corrupção. Revista Brasileira de Ciências
Criminais | vol. 134/2017 | p. 159 - 188 | Ago / 2017 DTR\2017\2546)

MEMORIAIS NA AP 996 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

15. Ora,  aquele  que  instrumentaliza  a  sua  função  pública,  usando-a  como

argumento perante terceiros para receber destes vantagens que não lhe deveriam ser pagas13

está,  mais  do que vendendo um ato de ofício específico,  mercadejando de certo modo a

própria função – ainda que de forma não escancarada ou explícita. E, considerando que o

desempenho de uma função pública nada mais é do que a aptidão para praticar uma série de

atos de ofícios, tal conduta – a de transacionar a própria função – pode assumir, na prática,

contornos  ainda  mais  graves  do  que  aquela  que  consiste  em  vender  um  ou  dois  atos

específicos. É o que pensa, por exemplo, Gustavo de Oliveira Quandt:

 “(…) a concepção da corrupção como ato de venalidade não é incompatível com a

ideia de venda da própria função, ou melhor, da própria aptidão para praticar atos de

ofício: assim como o funcionário pode vender um ato, ele pode vender a si mesmo,

pondo-se no bolso de quem se dispuser a pagar o preço. E, aceita essa premissa, não é

difícil constatar que essa conduta é muito mais grave do que a venda de um ou outro

ato de ofício. De fato, se um oficial de justiça recebe propina pela prática anterior de

uma determinada diligência, é apenas aquela diligência que tem sua idoneidade posta

em dúvida. Já quando se descobre que o mesmo oficial recebe regularmente dinheiro

de um empresário, podem ser inúmeras as certidões cuja veracidade é abalada14”.

16. Assim,  quando um agente público  usa a função  que ele  desempenha para

receber vantagens indevidas de particulares, ele passa a estar, de certo modo,  à disposição

daquele que o paga para lhe conceder favores atuais ou futuros. Nesse tipo de transação,

pode-se afirmar, com base no que ordinariamente ocorre, que está implícito um acordo no

sentido de que, em algum momento, mesmo que futuro, o agente público recebedor praticará

atos de ofícios de interesse do particular que lhe pagou. Aqui, receber vantagens indevidas

em razão da função ocupada significa recebê-las em razão do potencial que o agente que a

13 A doutrina e a jurisprudência pátrias têm conferido interpretação ampla ao termo “vantagem”, para fins de
incidência do art. 317 do CP. Afirma, Alaor Leite e Adriano Teixeira que “em geral, define-se vantagem como
qualquer prestação material ou imaterial que melhore de maneira objetiva e mensurável a situação econômica,
jurídica, ou apenas pessoal de um sujeito. Também os documentos jurídicos internacionais se utilizam de um
conceito amplo da elementar típica “vantagem”, como registra Ambos. (Financiamento de partidos, caixa dois
eleitoral e corrupção. In Crime e Política. FGV Editora, 2017, p. 141-142).

14 O crime de corrupção e a compra de boas relações. In Crime e Política. FGV Editora, 2017, p. 69-70.
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ocupa possui de praticar atos de ofício.

17.  E, ainda que tais atos jamais venham a ser praticados, é certo que a relação

entre o agente público recebedor e o particular pagador já estará contaminada e deixará de

ser impessoal.  Isso,  por  si  só,  viola  o  anseio  ou a  expectativa  social  legítima  de que  a

Administração  Pública  se  porte  de  modo  reto  e  isonômico  em  relação  a  todos  os

administrados, independentemente do pagamento de vantagens a seus agentes, e que persiga

interesses coletivos, e não os interesses daqueles que pagam vantagens a seus agentes.

18. Não  há,  portanto,  qualquer  irrazoabilidade  na  opção  feita  no  art.  317  do

Código  Penal de criminalizar, como corrupção passiva, a conduta de quem usa sua função

pública para receber vantagens indevidas. Esta, inclusive, parece ser a mais recente posição

da Suprema Corte a respeito do tema.

II.B A DECISÃO DO STF NA AP N. 470 É A MESMA DEFENDIDA NESTE MEMORIAL

19. Com efeito,  sabe-se  que  o  Supremo Tribunal  Federal  já  se  manifestou  em

algumas oportunidades sobre a necessidade, para fins de configuração do crime de corrupção

passiva previsto no art.  317-caput do CP, de a vantagem indevida solicitada, recebida ou

prometida, ter relação com a possível prática de um ato determinado inserido na gama de

atribuições do funcionário público corrompido15. Uma das manifestações mais emblemáticas

do STF sobre o tema se deu  no julgamento,  pelo seu órgão Plenário,  da  Ação Penal  n.

470/MG, relacionada ao chamado caso “Mensalão”, em que se imputava a parlamentares a

prática do crime de corrupção passiva por terem recebido dinheiro em troca de seu apoio e o

de  seus  correligionários  aos  projetos  de  interesse  do  Governo  Federal  na  Câmara  dos

Deputados.

15 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 Min. Ilmar Galvão, que a consumação do delito de corrupção passiva, se, de uma
parte,  prescinde  da  efetiva realização  do  ato funcional  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.
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20. Neste histórico julgamento, o STF definiu, como bem sintetizam os Ministros

Gilmar Mendes e Luiz Fux em seus votos, respectivamente,  que  "é indispensável ato de

ofício em potencial para configuração do crime de corrupção passiva, apesar de não ser

necessária sua efetiva prática pelo corrupto" e que "o ato de ofício funciona como elemento

atrativo ou justificador da vantagem indevida, mas jamais pressuposto para a configuração

da conduta típica de corrupção (…) a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem

recebida não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem

seja a titularidade de função pública".

21. Embora haja atualmente alguma controvérsia doutrinária sobre qual  o  exato

conteúdo do quanto decidido no julgamento da Ação Penal n. 470/MG, a leitura atenta dos

seus  votos  demonstra,  que,  nele,  a Suprema Corte  (i) afastou-se  da  exigência  de  que  a

vantagem seja  recebida  em contrapartida  atos  funcionais  específicos  e  determinados,  (ii)

reconhecendo, assim, que, para fins de corrupção passiva, basta que a vantagem seja recebida

como remuneração pelo exercício da função pelo agente público, independentemente de se

apontar atos de ofícios específicos como motivadores do recebimento da vantagem.

22. Também  é  válido,  neste  ponto,  transcrever  a  lição  de  Alamiro  Velludo

Salvador Netto:

“Embora  haja  aqui  a  menção  ao  denominado  ato  de  ofício,  é  verdade  que  o

julgamento do “mensalão” afastou-se daquela exigência mais veemente de apontar,

especificamente, quais foram os específicos atos praticados pelos parlamentares em

contrapartida das vantagens indevidas recebidas. Na realidade, manteve-se o ato de

ofício apenas em termos de linguagem, de retórica,  porém não mais tornou a sua

perfeita identificação um elemento imprescindível para a imputação das práticas de

corrupção ativa e passiva. Dito de outro modo, os julgadores de certa forma deixaram

de lado maiores preocupações em declinar as efetivas provas, por exemplo, acerca de

quais votações tiveram parlamentares expressando seu posicionamento em razão de

um interesse maculado pelas dádivas recebidas.
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Esta  postura  pode  ser  aqui  racionalizada  sobre  um  parâmetro  mais  claro.  Na

realidade,  o  que  parece  foi  que  o  STF direcionou-se  para  uma  perspectiva  mais

subjetiva da corrupção, abandonando a dependência absoluta entre corrupção e ato de

ofício e, ao mesmo tempo, trilhando um entendimento que tende a aperfeiçoar a peita

exclusivamente pelo recebimento de vantagem em razão do cargo. Nessa concepção,

o  ato  de  ofício  torna-se  apenas  potencial,  presumível,  sendo  a  corrupção  um

mercadejar  que  se  esgota  na  venalidade  da  função.  O  ato  de  ofício,  portanto,

converte-se em questão de menor importância em termos estritamente jurídicos para

o  processo  de  tipificação.  Levando  tal  aspecto  ao  limite,  poder-se-ia  dizer  que  a

mensagem que se  quis  transmitir  foi  a  de  que  parlamentares  não podem receber

dinheiro em razão do cargo, ainda que inexista - ou não se comprove - um liame

direto com a votação, v.g., do projeto de lei A ou B. Prestigia-se, assim, uma proteção

maior da dimensão de moralidade, de dignidade da Administração Pública 16”. 

23. De todo modo, espera-se que esta 2a Turma, no julgamento da AP n. 996 que

está prestes a ocorrer, reafirme a posição de que  o crime de corrupção passiva, nos termos

que tipificado no art. 317-caput do Código Penal, ocorre quando um agente público usa sua

função  pública  como  pretexto  para  receber  vantagens  que  não  lhe  são  devidas,

independentemente  de  ser  apontado,  de  forma  específica,  atos  funcionais  que  serão

praticados como contraprestação17.

II.C CASO SE ENTENDA QUE A PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO É ELEMENTAR TÍPICA DO CRIME

DE CORRUPÇÃO PASSIVA: APLICAÇÃO DO CONCEITO À LUZ DA REALIDADE  BRASILEIRA

II.C.1  A  ADOÇÃO DE UM CONCEITO DEMASIADAMENTE RESTRITIVO:  CONSEQUÊNCIAS

16 Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista
dos Tribunais | vol. 933/2013 | p. 47 - 59 | Jul / 2013DTR\2013\3795).

17 A título ilustrativo, saliente-se que, em 2010, o Supremo Tribunal espanhol adotou similar entendimento no
caso Camps, vinculado ao emblemático caso Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial metodológico
distinto, que facilitou a compreensão dos julgadores:  o Código Penal espanhol estabelece uma gradação da
punição da corrupção passiva, dividida em própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e
o ato de ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que implica punições menos severas quando houver a
prática  de  ato  de  ofício  sem  infringência  de  dever  funcional  ou,  ainda,  quando  ocorrer  a  solicitação  ou
recebimento da vantagem indevida em razão da função, independentemente da prática de ato concreto”.
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INDESEJADAS 

24.  Caso esta 2a Turma entenda,  ao contrário do que aqui  defendido, que,  na

corrupção  passiva  prevista  na  figura  do  caput  do  art.  317  do  CP,  a  vantagem indevida

recebida ou solicitada deve guardar conexão com  ato de ofício específico e determinado

(concreto ou a ser praticado), este  Parquet  Federal defende, desde já, que seja adotado um

conceito de “ato de ofício” adequado à realidade brasileira, em especial àquela em que se

inserem as práticas políticas cotidianamente.

25.  Neste  ponto,  vale  relembrar  que,  tradicionalmente,  conceitua-se  “ato  de

ofício”, para os fins de incidência do art. 333 do CP (que o exige expressamente) e do art.

317 do CP (para aqueles que nele o incluem como elementar típica)18, como sendo aquele que

obrigatoriamente se inclui no complexo das atribuições funcionais do agente, ou aquele que

está  inscrito  em  sua  esfera  de  atribuições  funcionais.  O  Ministro  Gilmar  Mendes,  por

exemplo, invocando a lição de Nelson Hungria, defendeu, em seu voto na Ação Penal n. 470,

que "o ato ou abstenção a que a corrupção se refere deve ser da competência do intraneus,

isto é, deve estar compreendidonas suas específicas atribuições funcionais,  pois só neste

caso  pode  deparar-se  com  um  dano  efetivo  ou  potencial  ao  regular  funcionamento  da

administração19".

 

26.  Este conceito tradicional,  no entanto (i)  parte do pressuposto de que,  para

cada cargo ou função pública, existe um rol de atribuições preciso e delimitado que lhes são

inerentes  – o que  não é  verdade,  em especial  em se tratando de cargos  políticos;  (ii) e,

justamente  como  consequência  do  defeito  anterior,  deixa  sem  punição  recebimentos  de

vantagens  indevidas  conexos  à  prática  de  atos  materiais  ao  alcance  do  agente  público

(justamente  por  que  ele  desempenha  uma  função  pública),  mas  que  não  se  inserem

exatamente no plexo de suas atribuições.

18 Seria um curioso caso de uma elementar típica implícita (!).

19 P. 2316 do acórdão.
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27. A consequência  indesejada  posta  no  item  “ii”  do  parágrafo  anterior  tem

ocorrido,  por  exemplo,  na  realidade  do  sistema  penal  americano:  a  Suprema  Corte  dos

Estados Unidos tem proferido sucessivas decisões20 interpretando de modo exageradamente

restritivo o conceito de “ato de ofício” previsto no federal bribery statute, 18 U.S.C, § 201

(b), de modo a considerar que se está diante de corrupção pública apenas quando, em troca da

vantagem recebida,  o agente público pratica atos diretamente ligados à sua função, como

votar  um projeto de lei  para beneficiar  aquele lhe pagou (no caso de parlamentares),  ou

assinar um ato executivo em seu favor (no caso de integrantes do Poder Executivo)21.

28.  Com  isso,  a  Suprema  Corte  americana,  em  especial  a  partir  do  caso

McDonnel vs. United States, de 2016,  passou a considerar aceitáveis condutas de agentes

políticos que, em troca de “empréstimos” de dinheiro e presentes luxuosos para si e para sua

família concedidos por ricos particulares, passam a interceder junto à Administração para

ajudá-los, concedendo-lhe favores de toda sorte. Como esses “favores” não estão no âmbito

estrito das funções desempenhadas pelos agentes políticos que os concederam, a Suprema

Corte tem rejeitado acusações de que tais práticas se enquadram no tipo penal de corrupção

pública22.

29. Diante  desta  postura  restritiva  da  Suprema  Corte  Americana  quanto  ao

conceito de “ato de ofício”, críticos naquele país têm afirmado, com grande preocupação, que

a corrupção pública tornou-se legal nos Estados Unidos23, e que a postura da Suprema

Corte validou a cultura do “pay to play”, em que somente têm acesso aos agentes públicos

aqueles que estão dispostos a pagar para tanto. Enfim, o exemplo do que tem ocorrido nos

Estados Unidos foi usado apenas para ilustrar a gravidade das consequências que podem

20 Essa tendência se iniciou em 1999, com o caso United States v. Sun Diamond Growers of California, e teve
seu apogeu com a decisão proferida pela Suprema Corte em 2016 no caso Mc Donnel vs. United States. 

21 “In the last two decades, legal experts say, the United States Supreme Court has slowly eroded the country’s
body of corruption laws, shifting the jurisprudential landscape in a manner that has raised the bar when it comes
to prosecuting politicians accused of dabbling in dubious behavior. The experts say that conduct that was once
clearly  deemed  to  be  illegal  has  now  been  redefined  as  politics  as  usual”. Encontrado  em
https://www.nytimes.com/2017/11/17/nyregion/menendez-seabrook-corruption-cases-crumbling-.html.

22 Para  um  resumo  do  caso  McDonnel  vs.  United  States,  confira-se
https://www.nytimes.com/2016/06/28/us/politics/supreme-court-bob-mcdonnell-virginia.html

23 Bastante sugestivo é o titulo do artigo publicadoem19 de outubro de 2017 no The Atlantic: Has the Supreme
Court legalized public corruption?
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advir de uma interpretação exageradamente restritiva acerca do conceito de “ato de ofício”,

quando aplicado de forma desassociada da realidade.

II.C.2  NO BRASIL,  O CHAMADO “PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO”  ATRIBUI AOS

PARLAMENTARES ATIVIDADES QUE NÃO SE LIMITAM A DECISÕES LIGADAS AO ATO DE

LEGISLAR

30. Trazendo essas reflexões para o contexto brasileiro, é certo que, aqui,  práticas

que tradicionalmente  não  eram vistas  como inseridas  no  feixe  de  atribuições  de  agentes

públicos, atualmente, diante do que a rotina na política no Brasil tem demonstrado, passaram

a ser inseridas no plexo de atribuições dos parlamentares. Do contrário, estar-se-ia ignorando

a realidade das coisas, e, ao mesmo tempo, legitimando-se condutas que, ao ver de qualquer

homem médio, são ofensivas à moralidade constitucional do Poder Público.

31. Neste ponto, é oportuno tomar como exemplo situações,  tal qual a  que se

encontra retratada na Ação Penal n. 996, em que a vantagem indevidamente recebida por

um parlamentar  ocorre  em troca  de  apoio  político  para  manutenção  de  um determinado

agente em cargo público, de onde este, por sua vez, desvia recursos públicos.

32. Com efeito,  sabe-se,  que  o  peculiar  sistema presidencialista  brasileiro  (em

relação  ao  qual  não  cabe,  nesta  seara,  aprofundar-se)  é  desenhado  (pela  Constituição)  e

exercido (na prática) de tal forma que aos integrantes do Poder Legislativo cabe muito mais

do que votar projetos de lei e assemelhados: cabe-lhes, além disso, uma participação bastante

ativa nas tomadas de decisão do Governo, com a possibilidade de indicar pessoas para ocupar

cargos na Administração Pública, a qual - por ser sinônimo de poder - é disputada com muito

vigor pelas bancadas parlamentares.

33. Tal prática, embora criticada por alguns e vista com certa desconfiança por

parcela da população, é uma realidade inegável da política brasileira, e se insere naquilo que
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a  doutrina  tem  chamado  de  “presidencialismo  de  coalizão24”.  Neste,  para  governar,  os

partidos que estão no poder precisam formar coalizões com outros partidos; e, para obter essa

coalização,  um  dos  instrumentos  utilizados  pelo  governo  eleito  é  conceder  aos  demais

partidos  políticos  o poder  de participar  das  suas  decisões,  bem como de  indicar  pessoas

cargos públicos na estrutura da Administração.

34.  Embora esta dinâmica não seja espúria por si só, ela passa a sê-lo a partir do

momento  em  que  parlamentares,  ou  qualquer  outro  agente  público,  usam  o  poder  que

possuem - de indicar quadros para o preenchimento de cargos no poder executivo - para lá

colocarem pessoas  voltadas  a  desviar  recursos  públicos  em troca  do  apoio  político  que

receberam.  Ao  perceber  vantagens  indevidas  para  indicar  alguém  para  ocupar  cargos

públicos, ou para lhe dar apoio para lá permanecer, o parlamentar está,  a toda evidencia,

mercadejando a sua função, ao menos nos moldes em que esta está delineada no sistema

presidencialista brasileiro. Há, nestas ações, a prática do crime de corrupção passiva, sendo a

indicação de pessoas para cargos públicos e/ou a concessão de apoio político para a

permanência destas nesses cargos o ato de ofício praticado em troca do recebimento da

vantagem.

35. Ora, tais práticas espúrias, cuja existência no Brasil já era de conhecimento de

todos, foram descortinadas de modo a um só tempo constrangedor e incontestável ao longo

da chamada Operação Lava-Jato,  em especial no âmbito da Petrobrás. Aqui, é bastante

oportuno  transcrever  parte  do  depoimento  prestado  por  Paulo  Roberto  Costa  em  sua

colaboração premiada, em que este esclarece como aconteciam as indicações para os cargos

de alto escalão da Petrobrás:

“a competência técnica não era suficiente  para progredir,  sendo necessário para

ascender ao nível de diretoria um apadrinhamento político, como ocorre em todas as

empresas vinculadas ao governo”. Logo adiante, falando em termos gerais, explicou

que  essa  forma  de  ascensão  funcional  gera  para  o  contemplado  um  dever  de

24 Expressão trazida por Sérgio Henrique Hudson de Abranches na obra Presidencialismo de coalizão: o dilema
institucional brasileiro. In Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. Vol. 31, n. 1, 1988.
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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  benefício  deste  mesmo  grupo

político25”.

36. Foi justamente neste contexto de recebimento de vultosas quantias de dinheiro

em  detrimento  dos  cofres  da  Petrobrás  em  troca  da  concessão  de  apoio  político  à

permanência de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento daquela entidade que

NELSON MEURER,  com o auxílio de  NELSON MEURER JÚNIOR e  CRISTIANO

AUGUSTO MEURER, praticou os crimes de corrupção passiva que lhe são imputados nos

autos da Ação penal n. 996. É o que será demonstrado, brevemente, a seguir.

III – CASO CONCRETO NESTA AP N. 996: OS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRATICADOS

POR NELSON  MEURER,  COM O AUXÍLIO DE NELSON  MEURER  JÚNIOR  E

CRISTIANO AUGUSTO MEURER

III.A UMA VISÃO GERAL SOBRE AS DUAS FORMAS DA CORRUPÇÃO PASSIVA PRATICADAS

POR NELSON MEURER

37. Segundo se depreende dos autos da AP n. 996, 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)26,  praticou o crime de

corrupção passiva de duas formas – sendo que em ambas está clara a prática de ato de

ofício em troca do recebimento de vantagens indevidas:

25 Termo de Colaboração n. 1.

26 O 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
eleito  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. 
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(i)  ele  concorreu,  na qualidade de  partícipe,  para a corrupção passiva

comprovadamente  praticada  por Paulo  Roberto  Costa  na  condição  de

Diretor da Diretoria de abastecimento da Petrobras em benefício do PP:

(i.a) conforme se depreende dos autos, 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, em

unidade de desígnios com pelo menos José Janene, Alberto Youssef e  Paulo

Roberto  Costa,  fornecendo  o  apoio  e  a  sustentação  política  necessários  à

manutenção  deste  último  na  condição  de  Diretor  de  Abastecimento  da

Petrobras,  concorreu  para que  tal  agente  público,  ocupante  de  função  de

direção, solicitasse, aceitasse promessa nesse sentido e recebesse, pelo menos

161 vezes, para si e para a agremiação partidária, em razão do exercício dessa

função pública na sociedade de economia mista federal, vantagens indevidas

no  valor  total  de  R$  357.945.680,52,  as  quais  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 Diretor.

(i.b) Ainda segundo os autos, parcela considerável dessa  vantagem

indevida foi paga pelas empreiteiras mediante o uso de contratos de prestação

de  serviço  fictícios  celebrados  com  as  empresas  de  fachada  de  Alberto

Youssef, responsável por administrar um verdadeiro “caixa de propinas” do PP,

o que ocorreu com pelo menos 180 (cento e oitenta) pagamentos, 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), de forma reiterada e no

âmbito de organização criminosa, como estratégia de ocultação e dissimulação

da natureza,  origem e movimentação de  valores  provenientes  da corrupção

passiva acima delineada; 

(i.c)  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
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Diretoria de abastecimento da Petrobras, com as empreiteiras integrantes do

cartel  revelado  pela  Operação  Lava  Jato,  em  troca  do  recebimento  de

vantagens indevidas.

(ii) ele praticou corrupção passiva, inclusive com o auxílio de seus filhos

NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, ao

receber  diretamente  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:

 

(ii.a) vantagens indevidas recebidas mensalmente: conforme se extrai

dos  autos,  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 Youssef, solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu o

valor total de pelo menos R$ 29.700.000,00, correspondente a 99 repasses de

R$  300.000,00  mensais,  montante  esse  oriundo  do  “caixa  de  vantagens

indevidas” administrado pelo doleiro Alberto Youssef em função do esquema

de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  estabelecido  na  Diretoria  de

Abastecimento da Petrobras, na época ocupada por Paulo Roberto Costa, por

indicação  do  PP  (com  finalidade  predeterminada  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  da  agremiação  partidária  em  questão.  Quanto  a  esses  valores

ilicitamente  recebidos,  a  denúncia  narra diversas  estratégias  adotadas  por

NELSON  MEURER,  de  forma  reiterada  e  no  âmbito  de  organização

criminosa,  direcionadas  a  ocultar  e  dissimular  a  sua  natureza,  origem,

localização, disposição, movimentação e propriedade.

(ii.b)  vantagens  indevidas  recebidas  em  caráter  extraordinário:
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também  conforme  as  provas  dos  autos,  em  2010,  em  Curitiba/PR  e  em

Brasília/DF,  o  Deputado  Federal  NELSON  MEURER,  na  condição  de

integrante da cúpula do PP, em unidade de desígnios com pelo menos José

Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, solicitou, aceitou promessa

nesse  sentido  e  recebeu,  além  dos  repasses  mensais  acima  mencionados,

repasses  extraordinários  para  a  sua  campanha  de  reeleição  à  Câmara  dos

Deputados, os quais consistiam em vantagem indevida oriunda do esquema de

corrupção e lavagem de dinheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento

da Petrobras, na época ocupada por Paulo Roberto Costa, por indicação do PP,

o qual  foi  indevidamente  mantido  no cargo em decorrência  do apoio  e  da

sustentação  política,  prestados  pelo  parlamentar  NELSON MEURER,  por

intermédio da agremiação partidária em questão. Os repasses extraordinários

consistiram, nos termos da exordial, em: R$ 4.000.000,00, repassados em 2010

durante a campanha eleitoral à Câmara dos Deputados, tendo parte do valor

sido recebida por NELSON MEURER, com seu filho NELSON MEURER

JÚNIOR,  através  de  7  (sete)  entregas  pessoais  de  quantias,  em  espécie,

transportadas por Carlos Alexandre de Souza Rocha, por ordem de Alberto

Youssef,  seguindo  sistemática  que  tinha,  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

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

NELSON MEURER,  disfarçadas de doação eleitoral  “oficial”,  mediante a

utilização do sistema eleitoral para ocultar e dissimular a natureza e origem

dos valores ilícitos, provenientes do crime de corrupção passiva.

(ii.c) Nesta hipótese,  o ato de ofício 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.
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III.B A CORRUPÇÃO NA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA PETROBRAS E O PAPEL DE

ALGUNS INTEGRANTES DO PARTIDO PROGRESSISTA, DENTRE ELES, O DEPUTADO FEDERAL

NELSON MEURER

38. Como  se  sabe,  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 auxílio 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.

39. Pelo  fato  de  ter  sido  politicamente  indicado  ao  cargo  de  Diretor  de

Abastecimento  da  Petrobras  pelo  Partido  Progressista,  Paulo  Roberto  Costa  assumiu  a

obrigação ilícita de viabilizar o repasse de vantagens indevidas à agremiação partidária em

questão e a seus integrantes, assim mantendo-se no cargo. O cumprimento dessa obrigação

ilícita 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.

40. 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  quanto 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 falecer27.

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

27 José Janene faleceu em 14/09/2010, conforme certidão de óbito (documento constante dos Apensos 1 ou 2).

MEMORIAIS NA AP 996 19



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

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.

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

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

depositavam os valores nas contas das pessoas jurídicas fictícias. O valor depositado era, em

seguida, sacado em espécie e entregue a Alberto Youssef, transferido para contas-correntes

por ele controladas ou utilizado para realização de pagamentos em seu favor.

43. Tais operações criavam um “crédito de propina” perante Alberto Youssef. O

doleiro, então, tinha a obrigação ilícita de efetuar o repasse dos valores aos seus destinatários,

no  caso  Paulo  Roberto  Costa,  o  Partido  Progressista  e  alguns  de  seus  integrantes.  Isso

geralmente  ocorria  por  meio  da  entrega  de  dinheiro  em  espécie  ou  da  efetivação  de

pagamentos  em  benefício  do  destinatário,  mediante  desconto  da  comissão  do  operador.

Quanto aos políticos, todo esse percurso de lavagem de dinheiro era muitas vezes encurtado

mediante a realização pelas empreiteiras de doações eleitorais “oficiais” aos destinatários das

vantagens indevidas. De tal modo, Alberto Youssef administrava um verdadeiro “caixa de

propinas” de Paulo Roberto Costa, do PP e de seus membros.

44. 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 desvinculado formalmente de suas atividades parlamentares.

45. Tais deputados, exatamente pelo papel de comando que exerciam no PP,
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foram os grandes articuladores e beneficiários do esquema de corrupção e lavagem de

dinheiro implantado na Diretoria  de Abastecimento da Petrobras.  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 entre as empreiteiras e Paulo

Roberto Costa, como o recebimento, a contabilização e o repasse de “propinas” ao PP e a

seus integrantes. Nesse período, os Deputados Federais Pedro Corrêa, Mário Negromonte,

João Pizzolatti e NELSON MEURER estiveram no comando da agremiação partidária.

46. 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

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

de corrupção da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Esse conjunto de parlamentares era

formado  principalmente  pelos  Senadores  Ciro  Nogueira  e  Benedito  De  Lira  e  pelos

Deputados Federais Arthur Lira, Eduardo da Fonte e Aguinaldo Ribeiro. Essa troca na linha

de comando da agremiação foi marcada pela substituição do Deputado Federal  NELSON

MEURER pelo Deputado Federal Aguinaldo Ribeiro na liderança do PP na Câmara dos

Deputados, em agosto de 2011, no meio do ano legislativo, o que não era comum28.

47. Com a ascensão do novo grupo à cúpula do Partido Progressista, houve uma

tentativa de substituição de Alberto Youssef no controle do “caixa de propinas” oriundas da

Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Paulo Roberto Costa, depois de reunião com os

novos comandantes 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  Youssef,  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 favorecidos29.

28 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.

29 Toda  a  sucessão  de  eventos  envolvendo  o  Partido  Progressista  e  sua  relação  com  a  Diretoria  de
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48. O  Deputado  Federal  NELSON  MEURER,  portanto,  integrou  o  grupo

criminoso de alguns membros do Partido Progressista que, por meio de Paulo Roberto Costa

e  Alberto  Youssef,  recebeu  ocultamente  vantagens  indevidas  no  âmbito  da  Diretoria  de

Abastecimento da Petrobras, desde o início até o fim desse tipo de atividade ilícita, ou seja,

pelo menos no período compreendido entre os anos de 2006 e 2014.

49.  Ele foi  beneficiário de todos os tipos de repasses de  vantagem indevida

(propina), tanto periódicos e ordinários, como episódicos e extraordinários, em todos os

momentos pelos quais passou o PP, principalmente antes, mas também depois da mudança de

comando na agremiação partidária. Esses repasses se encontram comprovados nos autos da

AP n. 996, tal qual demonstrado nas alegações finais apresentadas pelo MPF.

50. 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 desse estado de coisas era um dos fatos

da permanência da agremiação 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 nesse sentido30.

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 a  fazer  o  mesmo que fazia
anteriormente, com a única modificação de que, ao invés de repassar  os valores diretamente aos integrantes
do PARTIDO PROGRESSISTA, passou a fazê-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 todos 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 “confusa”, sendo controlada por PAULO ROBERTO e pelo
declarante, de modo que os integrantes do PP não os questionaram acerca desta nova dinâmica 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,  MARIO
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 1 ou 2).

30 Vide os termos mencionados ao longo da denúncia, além do Termo de Colaboração n. 1 de Alberto Youssef 
(fls. 758/763 dos presentes autos).
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IV)  CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA –  RECEBIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA E

CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO – CONDUTA AUTÔNOMA –

51. De acordo com o disposto no artigo 317 do Código Penal, o crime de corrup-

ção passiva consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si

ou para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo que fora dela, ou

antes de assumi-la.

52. Trata-se do chamado tipo penal  misto  alternativo  (crime de ação múltipla ou

de conteúdo variado), com núcleos verbais que mesclam as categorias criminais formal e ma-

terial, sendo que o cometimento de qualquer das condutas descritas, ou de mais de uma, con-

figura o delito do artigo 317 do Código Penal.

53. Conforme os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, “o tipo subjetivo é

representado pelo dolo, que é constituído pela vontade consciente de solicitar, receber ou

aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida do sujeito passivo da infração penal”.31

Já “o elemento subjetivo especial do tipo é representado pela finalidade da ação que visa a

vantagem indevida, para si ou para outrem”.32

54. Tem-se, assim, que no crime de corrupção passiva, o tipo penal não restringe a

modalidade de pagamento da vantagem indevida, ou seja, o que a torna indevida é exatamen-

te o ajuste ilícito prévio, não o modo de pagamento. A modalidade pela qual o agente efetuará

o pagamento não integra o supracitado tipo penal, podendo ele se valer de diversos meios

para obter o recebimento do valor.

31 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 5: crimes contra a Administração 
Pública e crimes praticados por prefeitos. Volume 5. 11ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 113.  

32 Idem, p. 127
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55. Caso o agente opte por receber o produto do crime mediante a utilização de

condutas aptas a ocultar ou dissimular a sua origem, localização, disposição, movimentação

ou propriedade,  restará configurado o delito de lavagem de dinheiro,  independente (autono-

mia típica) da configuração do ato precedente de corrupção passiva (e ativa, diga-se).

56. Em outras palavras, o crime de lavagem de dinheiro tem autonomia em relação

ao antecedente ato corruptivo, não se tratando de um mero pos factum impunível, uma vez

que a caracterização do crime de corrupção, seja na modalidade formal e, especialmente, na

modalidade material, pode  dar-se independente da dissimulação ou ocultação da vantagem

indevida, máxime financeira.

57. O legislador penal, ao optar pela técnica legislativa incriminadora do tipo mis-

to alternativo (conteúdo variado de conduta), inseriu núcleos verbais formais e materiais na

mesma norma penal incriminadora, de forma que, se no plano teórico a modalidade verbal

“receber” pode caracterizar exaurimento do antecedente solicitar ou aceitar, o recebimento

passa a integrar a conduta criminal, mediante a estruturação de novo iter criminis.

58. Logo, quando o mesmo agente solicita, aceita e recebe a vantagem indevida, o

recebimento, para além do exaurimento das condutas anteriores, caracteriza a consumação de

outra conduta incriminada.

59. Indo além, se o recebimento em si não é apto a caracterizar branqueamento de

ativos, o modo como se dá esse recebimento poderá caracterizá-lo se no próprio recebi-

mento estiverem presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal específico

da lavagem de dinheiro.

60. A corrupção passiva, na modalidade receber, pode ocorrer independente da in-

cidência de lavagem de dinheiro, mas a lavagem de dinheiro, por se tratar de crime conside-

rado “parasitário”, também pode estar caracterizado a partir do recebimento da vantagem in-
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devida, mas já a partir do próprio recebimento, se dissimulado ou tendente e apto à ocultação

da origem, independente de atos posteriores nesse sentido.

61. Não é possível afirmar que estas condutas são inerentes ao tipo penal da cor-

rupção, e nem mesmo que seriam mero exaurimento do tipo penal, repita-se. Isso porque, a

escolha destes métodos de recebimento, que envolvem o uso de mecanismos sofisticados de

ocultação e dissimulação, exige que o agente exceda o dolo de receber a vantagem ilícita, e

pratique, de forma independente, a conduta capitulada no artigo 1º da Lei 9.613.

62. Veja-se que “a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de

desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aprovei-

tado”. Conforme dispõe a doutrina, “a criação desse tipo penal parte da ideia de que o agen-

te que busca proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valo-

res, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparên-

cia lícita, a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos.33

63. Mas não é só. Os bens jurídicos penalmente protegidos pelas normas incrimi-

nadoras epigrafadas, também conduzem a consideração da autonomia e independência na

subsunção das condutas.

64. Isto porque a corrupção (passiva) e lavagem de dinheiro, protegem bens jurídi-

cos diversos, que também caracterizam indicadores seguros da tipicidade própria (autônoma,

independente).

65. O crime de lavagem de dinheiro é um delito pluriofensivo, ele atinge a ordem

econômica, a administração da justiça e o bem jurídico protegido pela infração penal antece-

dente.34

33 GONÇAVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Legislação Penal Especial. 2ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 661.
34 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1090. 

MEMORIAIS NA AP 996 25



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

66. Por sua vez, o bem jurídico protegido pelo tipo do artigo 317 do Código Penal

é o andamento regular da administração pública, contra o tráfico do exercício da função e a

moralidade no trato do interesse público.35

67. O agente que se utiliza  de estratagema para dissimular a origem ilícita dos

recursos pratica nova conduta criminosa, que se enquadra no crime de lavagem de dinheiro,

ofendendo  não  apenas  o  bem jurídico  protegido  pelo  delito  tipificado  no  artigo  317  do

Código Penal, mas (também) a ordem econômica e a administração da justiça.

68. Verifica-se, assim, que o argumento  no sentido  de  que o crime de lavagem

seria mero exaurimento do delito de corrupção  é insustentável, uma vez que estes crimes

tutelam bens  jurídicos  diversos,  sendo que  o  ato  de  dissimular  ou  ocultar  a  origem dos

valores ilícitos vai além da tutela trazida pelo artigo 317 do Código Penal.

69. Ademais, não é possível defender a aplicação do princípio da consunção (ou absor-

ção) ao presente caso, uma vez que, dentre as diversas formas que o agente tinha para esco-

lher o método de recebimento da vantagem indevida, ele, voluntariamente, optou por fazer

uso daquele meio que consiste em dissimular ou ocultar a natureza ilícita do produto recebi-

do, praticando, assim, de forma independente, o crime de lavagem de dinheiro.

70. Observe-se que,  no decorrer  das  investigações  efetuadas  na  operação Lava

Jato,  detectaram-se  elementos  que  apontavam  no  sentido  da  ocultação  de  recursos

provenientes de crimes de corrupção praticados no âmbito da Petrobras. Constatou-se que era

comum o uso  de, pelo menos, quatro formas de os operadores repassarem os valores aos

destinatários finais das vantagens indevidas, a saber: 

a) A  primeira  forma –  uma  das  mais  comuns entre  os  agentes

políticos –  consistia na entrega de valores em espécie, que era feita

35 Idem, p. 296
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por meio de funcionários dos operadores, os quais faziam viagens em

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

b) 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. 

c) 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;

d) A  quarta  forma,  adotada sobretudo  em  épocas  de  processo

eleitoral,  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 (origem).

71. Verifica-se, assim, que foi desenvolvida uma sofisticação na prática criminosa.

O emprego de mecanismos de ocultação e dissimulação já é utilizado por ocasião do repasse

da vantagem indevida do crime de corrupção. Isso se verifica, principalmente, nos itens “b”,

“c” e “d”, acima citados.

72. É nítido que o uso de depósitos em contas no exterior, em nome de empresas

offshores, ou o pagamento à interpostas pessoas, bem como a utilização do sistema eleitoral,

deu-se com o nítido propósito de dar aparência de licitude aos valores obtidos por meio do

crime de corrupção,  mediante dissimulação ou ocultação do proveito econômico da prática

incriminada, já por ocasião do (modo de) recebimento da vantagem espúria.

73. Portanto,  ainda  que  estes  mecanismos  de  ocultação  e  dissimulação  sejam

praticados simultaneamente ao repasse da vantagem indevida, configuram a prática do crime

de lavagem, uma vez que dolosamente o agente  (em coautoria e participação de terceiros)

criou um esquema de recebimento de propina apto a ocultar ou dissimular a natureza ilícita
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dos valores recebidos.

74. A lavagem de dinheiro para estar caracterizada, independe da integração da

vantagem  indevida  ao  patrimônio  do  agente  ativo  da  conduta  antecedente,  senão  pode

caracterizar-se a partir do próprio recebimento, a depender do meio utilizado para tal, como

se verificou na espécie.

75. Vale  citar  a  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  Criminal  de

Curitiba, na Ação Penal de autos 5027685-35.2016.4.04.7000/PR:

“[...] 

419. 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. 

420. 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.

421.  A realidade  dos vários  julgados na assim denominada Operação Lava jato

recomenda alteração desse entendimento. 

422. 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. 

423.  Tal  sofisticação  tem  tornado  desnecessária,  na  prática,  a  adoção  de

mecanismos de ocultação e dissimulação após o recebimento da vantagem indevida,

uma vez que o dinheiro, ao mesmo tempo em que recebido, é ocultado ou a ele é

conferida aparência lícita. 

424. Este é o caso, por exemplo, do pagamento de propina através de transações

internacionais  sub-reptícias. Adotado  esse  método,  a  propina  já  chega  ao

destinatário, o agente público ou terceiro beneficiário, ocultada e, por vezes, já em

local  seguro e fora  do alcance  das  autoridades públicas,  tornando desnecessária

qualquer nova conduta de ocultação ou dissimulação. 

425. 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 ou para receptáculo secreto. 
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426.  Não se  desconsidera  aqui  o  precedente  do  Egrégio  Supremo Tribunal

Federal na Ação Penal 470.

427.  No  caso,  quando do julgamento  dos  embargos  infringentes,  o  Egrégio

Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal João Paulo Cunha

por corrupção, mas o absolveu por lavagem, por entender que o expediente de

ocultação em questão envolvia o recebimento da vantagem indevida por pessoa

interposta, no caso sua esposa que sacou em espécie a propina no banco. O

Supremo  Tribunal  Federal  entendeu,  acertadamente,  naquele  caso  que  o

pagamento  de  propina  a  pessoa  interposta  ainda  fazia  parte  do  crime  de

corrupção e não do de lavagem. 

428.  Salta  aos  olhos  primeiro  a  singeleza  da conduta  de  ocultação naquele

processo, a mera utilização da esposa para recebimento em espécie da propina.

429. Também necessário apontar a relevante diferença de que, naquele caso, o

numerário não foi recebido pela esposa e sucessivamente pelo ex-parlamentar

já ocultado ou com aparência de lícito. Pelo contrário, ao dinheiro em espécie,

ainda  necessário,  para  a  reciclagem,  o  emprego  de  algum  mecanismo  de

ocultação e dissimulação. 

430. Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a pessoa interposta,

mas, com a utilização de contas secretas no exterior, em nome de, de um lado,

uma  off-shore,  doutro  lado,  um  trust,  da  realização  de  um  a   transação  

subreptícia,  por meio da qual a propina é colocada e ocultada em um local

seguro. Para o beneficiário, desnecessárias ulteriores providência para ocultar

a propina, já que as condutas envolvidas na transferência foram suficientes

para essa finalidade. 

431. O entendimento ora adotado, em evolução da posição do julgador, não

representa  contrariedade  com  o  referido  precedente  do  Egrégio  Supremo

Tribunal Federal, pois distintas as circunstâncias. 

432. As condutas, embora concomitantes, afetam bens jurídicos diferenciados,

a  corrupção  a  confiança  na  Administração  Pública  e  no  império  da  lei,  a

lavagem, a Administração da Justiça e o domínio econômico e até mesmo a

integridade do processo eleitoral. 

433. 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 lícitos ou a colocá-los em contas

secretas  no  exterior,  configura-se  não  só  crime  de  corrupção,  mas  também  de

lavagem, uma vez que atribuída ao produto do crime de corrupção a aparência de
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licitude  ou  ocultado  o  produto  do  crime  em  receptáculo  fora  do  alcance  das

autoridades públicas. 

[…] (g. n.)” 

76. As teóricas  fases  da lavagem de dinheiro (módulo trifásico),  se eram mais

visíveis na gênese dos estudos criminológicos dos “white collars crime”, com a sofisticação

dos  mecanismos  de  branqueamento  não  apresentam as  fronteiras  teóricas  de  outrora,  de

forma que a sofisticação dos mecanismos de lavagem deve estar acompanhada pela ciência

criminal lato sensu, sob pena de premiar o ardil e seu aprimoramento, na contramão do que

minimamente  se  espera  das  instituições  envolvidas  na  resposta  ao  fenômeno  criminal,

máxime nos chamados delitos empresariais econômicos.

77. Diante do exposto, constata-se que a divisão do crime de lavagem de dinheiro

em fases tem fins didáticos, que visam demonstrar o processo de lavagem.36 Para a ocorrência

do delito não é necessária a prática destas três fases, basta que uma delas esteja presente para

configurar o crime, conforme se verifica das palavras do Ministro Celso de Mello, no voto

apresentado no Inquérito 3.982/DF:

“É sempre importante assinalar, quanto a esse aspecto,  o caráter autônomo das

diversas  fases  que  compõem o ciclo  tradicional  do  processo  de  lavagem de

valores  ou  capitais,  ainda  que  possa  haver,  em  alguns  momentos  ou  em

determinados contextos, um nexo de interdependência entre as diversas operações.

Isso significa que o crime de lavagem pode consumar-se  já em seu primeiro

estágio, revelando-se “desnecessário atingir o auge da aparente licitude de bens

ou  valores  (...)”  (MARCO ANTONIO  DE BARROS,  “Lavagem de  Capitais  e

Obrigações Civis Correlatas”, p. 49, item n. 1.7.1, 2a ed., 2008, RT).

78. Conforme afirmado acima é comum a sobreposição entre as etapas do delito,

sendo difícil identificar o término de uma e o início de outra.

79. É justamente  essa sobreposição  de  fases  que  ocorre  quando  o emprego de

36 GONÇAVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Legislação Penal Especial. 2ª Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 661.

MEMORIAIS NA AP 996 30



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

mecanismos de  ocultação e  dissimulação  é  utilizado simultaneamente  ao  recebimento  da

vantagem indevida do crime de corrupção,  uma vez que o valor  já  é  recebido de forma

dissimulada e como se fosse lícito, sendo automaticamente integrado ao sistema formal.

80. Em conclusão, sendo identificado o uso de mecanismo apto a dissimular a

origem do recurso  recebido,  e  integrá-lo  ao  sistema como se  lícito  fosse,  ainda que

utilizado quando do recebimento da vantagem ilícita originada do crime de corrupção,

resta configurado, de forma autônoma, o crime de lavagem de dinheiro, sendo despicienda a

utilização de atos posteriores ao recebimento. 

V. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELEITORAL PARA LAVAGEM DE DINHEIRO

81. Conforme acima referido, no esquema investigado na Operação Lava Jato, um

dos métodos utilizados para o recebimento da vantagem indevida 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.

82. No presente  tópico  pretende-se demonstrar a  possibilidade  da  configuração

dos  crimes  de corrupção e  de  lavagem de  dinheiro  mediante  doação  oficial  à campanha

eleitoral (empiricamente, “caixa 1”).

83. Conforme já exposto, de acordo com o artigo 317 do Código Penal, o crime de

corrupção passiva consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida,

para si ou para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo que fora

dela, ou antes de assumi-la.

84. Assim, ainda que a doação eleitoral seja feita de forma  aparentemente  legal,

sendo devidamente registrada, o que a torna indevida é exatamente o ajuste ilícito prévio, não

o modo de pagamento. 
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85. Sobre este aspecto, destaco do entendimento doutrinário:

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: ‘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 indício, 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.”37

86. Tem-se, a  partir  do  texto  transcrito  acima,  que  a  doutrina  brasileira,

inspirando-se na Suprema Corte alemã, entende que doações legais não excluem de antemão

a realização dos tipos penais de corrupção.

87. Ademais,  o professor  Albert  Alschuler,  da  Universidade  de  Chicago,  com

amplo apoio na jurisprudência das cortes americanas, também defende esta possibilidade. 

37 LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Financiamento de partidos políticos, caixa dois eleitoral e corrupção.
In: LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano (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. 
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88. De  acordo  com  o  seu  entendimento,  se  existente  o  “illegal contract”,

equivalente ao ajuste  prévio entre corruptor ativo e  passivo,  ainda que as doações sejam

legais, o crime resta configurado. 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.38

89. Conforme mencionado no tópico  anterior,  com estes  novos  mecanismos,  o

agente  pratica  o crime de  lavagem de forma simultânea  ao recebimento  do valor  ilícito,

oriundo da corrupção.

90. É  justamente  isso  que  ocorre  na utilização  do  sistema  eleitoral  para  o

recebimento de propina.

91. O produto do crime é recebido com aparência de licitude, por intermédio de

transação que seria lícita (doação eleitoral), não fosse o acordo prévio que a justifica de fato

(corrupção).

92. Nestes casos, o agente delitivo não recebe o dinheiro sujo para providenciar

atos de lavagem (ex: dinheiro da venda de droga, que é depositado em nome de terceira

pessoa), uma vez que recebe o dinheiro lavado, com aparência de licitude.

93. Veja-se que os valores, consistentes na vantagem indevida,  poderiam ter 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.

94. Assim, há delitos autônomos e distintos, de modo que a lavagem não se cuida

de mero exaurimento do crime de corrupção, uma vez o sistema eleitoral foi escolhido, de

forma dolosa,  como o meio de pagamento de propina, com a intenção autônoma de

38 “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 equivalent, 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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dissimular a natureza ilícita dos valores recebidos.

95. Portanto, 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.

96. 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 (grifei): 

“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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97. 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  Federal

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 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.   (…) 

(...)

435. 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. 

437.  Tal  sofisticação  tem  tornado  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. 

MEMORIAIS NA AP 996 35



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

438.  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  lícita,  tornando  desnecessária  qualquer  nova

conduta de ocultação ou dissimulação. 

(...)

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.

 (...) 

447.  As  condutas,  embora  concomitantes,  afetam  bens  jurídicos

diferenciados, a corrupção a confiança na Administração Pública e no

império da lei,  a lavagem, a Administração da Justiça e o domínio

econômico e até mesmo a integridade do processo eleitoral. 

448. 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

lícito,  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.

449. 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)

98. No  julgamento  da  apelação  nos  referidos  autos o  Relator,  Desembargador

Federal João Pedro Gebran Neto, trouxe pertinentes argumentos adicionais sobre o crime de

lavagem mediante doação eleitoral e sua autonomia relativamente ao delito de corrupção: 
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“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 tornou 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 jurídicas aos partidos políticos, nos termos do

art.  20,  da Lei  nº  9504/97,  posteriormente alterada pela  Lei  nº

13.165  /2015.  Assim,  em  regra,  as  doações  eleitorais  não  eram

atividades proibidas, especialmente quando 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. 1º, e seus parágrafos, da Lei nº 9613/98, tanto em

sua redação original, bem como com as modificações introduzidas
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pela  Lei  nº  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.” (g.n.)

99. 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  (GAFI):  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 GVLaw, 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

lavagem - já caracteriza o crime, sendo desnecessárias as etapas de dissimular e

reinserir os ativos na economia formal. (…)

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. (…) 
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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 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 das 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
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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 das defesas de  que o crime de

lavagem configura mero exaurimento do delito de corrupção.”

100. Em conclusão,  o recebimento de propina mediante doação oficial  à campanha  eleitoral

(“caixa 1”) pode configurar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, sendo que este comportamento

ofende de modo ainda mais grave o bem jurídico protegido pela norma.

101. O recebimento de vantagem indevida mediante doações eleitorais não registradas conduzem,

mais naturalmente, à caracterização de conduta ilícita, rectius, criminal. 

102. Nada obstante  as doações eleitorais  registradas,  pela  aparência de juridicidade,  despertam

questões jurídicas peculiares. A doação oficial, lícita, jurídica, não torna  indene a origem espúria dos ativos

reinseridos pela via dos sistema eleitoral, muito pelo contrário, a via oficial pode ser indicativo de injuridicidade,

revelador da conduta criminosa, desvelador de mecanismo (sofisticado, contemporâneo) de lavagem de ativos

ilicitamente locupletados.

VI. DA PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS À ESPÉCIE NA DESCRIÇÃO DAS

CONDUTAS NA AÇÃO PENAL 996

103. Estabelecidas as premissas acima, vale dizer, a relação jurídica entre os crimes
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de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, bem como a possibilidade cominatória do uso

do sistema eleitoral, enquanto meio para branqueamento de ativos obtidos ilicitamente, cum-

pre demonstrar que a causa penal sob análise adapta-se perfeitamente aos pressupostos teóri-

cos, dogmáticos e jurisprudenciais apresentados.

104. Isto porque, conforme narra a inicial acusatória, entre os anos de 2006 e 2014,

em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ, o Deputado Federal NELSON MEURER,-- na condi-

ção de integrante da cúpula do Partido Progressista e em unidade de ação e de desígnios com

pelo menos José Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa -- forneceu o apoio e a sus-

tentação política necessários  para manter  este último  como  Diretor de Abastecimento da

Petrobras. Também concorreu para que ele, na condição de agente público ocupante de fun-

ção de Direção, solicitasse e aceitasse promessa de vantagem indevida e recebesse, pelo me-

nos 161 (cento e sessenta e uma) vezes, para si e para o partido político, em razão do exercí-

cio  desta função  pública  na  Petrobrás,  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 centavos), 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 Diretor.

105. A denúncia  acrescenta que  parcela considerável desta  vantagem indevida  foi

paga pelas empreiteiras mediante contratos de prestação de serviço fictícios celebrados com

as empresas de fachada de Alberto Youssef, responsável por administrar um verdadeiro “cai-

xa de propinas” do PP, o que ocorreu em pelo menos 180 (cento e oitenta) pagamentos, no

valor total de R$ 62.146.567,80 (sessenta e dois milhões, cento e quarenta e seis mil, qui-

nhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), de forma sucessiva e no âmbito de organi-

zação criminosa, como estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem e movi-

mentação de valores provenientes da corrupção passiva acima delineada.

106. E 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
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de desígnios com pelo menos José Janene, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, 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 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

Petrobras, na época ocupada por Paulo Roberto Costa, por indicação do PP (com finalidade

predeterminada 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 PP. Quanto a estes valores ilicitamente recebidos, a denúncia

narra diversas estratégias adotadas por NELSON MEURER, de forma reiterada e no âmbito de

organização criminosa, com vistas a ocultar e dissimular a sua natureza, origem, localização,

disposição, movimentação e propriedade.

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

putado Federal NELSON MEURER, na condição de integrante da cúpula do PP, em unidade de

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

aceitou promessa neste sentido e recebeu -- além das vantagens indevidas repassadas mensal-

mente --, repasses extraordinários para a sua campanha de reeleição à Câmara dos Deputa-

dos, que consistiam em propina oriunda do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro es-

tabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, na época ocupada por Paulo Roberto

Costa, por indicação do PP, o qual foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do

apoio e da sustentação política, prestados pelo parlamentar NELSON MEURER, por intermé-

dio da agremiação partidária em questão. Os repasses extraordinários consistiram, nos termos

da denúncia, em: 

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

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

por  NELSON MEURER,  juntamente com seu filho  NELSON MEURER JÚNIOR,

através de 7 (sete) entregas pessoais de quantias em espécie, transportadas por

Carlos Alexandre de Souza Rocha, por ordem de Alberto Youssef, seguindo siste-

mática que tinha por fim ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e

propriedade das quantias ilícitas; e
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(ii) 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  NELSON

MEURER, disfarçadas de doação eleitoral “oficial”, mediante a utilização do sis-

tema eleitoral para ocultar e dissimular a natureza e origem dos valores ilícitos,

provenientes do crime de corrupção passiva.

108. O Deputado Federal NELSON MEURER, para a prática das condutas menciona-

das, contou com a ajuda de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e  CRISTIANO AUGUSTO

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

aram no recebimento de parte das propinas pagas ao parlamentar mediante estratégias de

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

tos 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 re-

cebimento de parte dos valores ilícitos acima referidos.

109. Além  de  especificar  os  ilícitos  criminais  especificamente  praticados  por

NELSON MEURER, NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, a denúncia

descreveu o esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro instalado no

âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, inserindo os crimes imputados na denún-

cia no exato contexto do referido esquema.

110. Vê-se, portanto, a partir do objeto da causa penal, devidamente comprovado,

que para além das vantagens indevidas, objetos materiais da corrupção passiva qualificada,

houve efetivamente medidas para ocultação e dissimulação destes valores, seja através de in-

controverso meio de lavagem (celebração de contratos fictícios), seja mediante o estratagema

sofisticado de doação eleitoral oficial (registrada) enquanto processo de dissimulação da ori-

gem ilícita dos recursos.
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111. É dizer, nada obstante a solicitação, aceitação e recebimento de vantagens in-

devidas, as condutas posteriores, post factum, apresentam relevância penal e autonomia típi-

ca, caracterizando independentes crimes de lavagem de dinheiro, superando os limites jurídi-

cos de exaurimento. Além do mero recebimento, os fatos provados demonstram atos de ocul-

tação e dissimulação dos valores espúrios.

112. Não assiste razão às defesas, portanto e partir de tudo o que fora exposto, que

o crime de lavagem de dinheiro é exaurimento do crime de corrupção antecedente, ou que a

dissimulação e ocultação é inerente (necessária) do crime de corrupção, máxime pelas cir-

cunstâncias evidenciadas, com o uso de meios idôneos de ocultação/dissimulação/reintegra-

ção.

113. E mais, a utilização do sistema eleitoral oficial, para dar aparência de legalida-

de à vantagem indevida (enquanto objeto jurídico e material da conduta) confirma a tipicida-

de da lavagem de dinheiro. Se a doação para campanha eleitorais, dentro dos limites da legis-

lação, não caracteriza ilícito em si, a utilização do sistema oficial durante o processo eleitoral,

com devida emissão de recibos eleitorais, registros e prestação de contas eleitorais, não só

não afastam a injuridicidade dos valores, como confirmam a manobra tendente a ocultar ou

dissimular os valores viciados em sua origem.

114. Não há que se falar, como alega a defesa, da necessária descrição das fases da

lavagem de dinheiro, até porque, conforme apresentado supra, a divisão é teórica e não afasta

a tipicidade. A opção do legislador penal nacional e a ausência de uma divisão rigorosa nas

fases dogmáticas de lavagem de dinheiro, não tem a capacidade de afastar o conteúdo crimi-

nógeno demonstrado.

115. Conforme demonstrado nos autos e exposto em sede de alegações finais, o De-

putado Federal  NELSON MEURER integrou o grupo criminoso do Partido Progressista que,

por meio de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, recebeu ocultamente vantagens indevi-

das no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, desde o início até o fim deste tipo
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de atividade ilícita, ou seja, pelo menos no período compreendido entre os anos de 2006 e

2014.

116. Ele foi beneficiário de todos os tipos de repasses de propina, tanto periódi-

cos e ordinários, como episódicos e extraordinários, em todos os momentos pelos quais

passou o PP, principalmente antes, mas também depois da mudança de comando na agremia-

ção partidária. 

117. A sustentação política fornecida por NELSON MEURER, como Deputado Fede-

ral 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 agremiação partidária na “situação”, ou seja, na coalizão partidária que dava ao governo

base de votos no Congresso Nacional. 

118. 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. 

119. No caso  concreto,  o  exame dos  elementos  probatórios  constante  dos  autos

(exaurientemente  desenvolvidos  em  sede  de  alegações  finais), demonstra  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)39, praticou o

crime de corrupção passiva de duas formas:

(i)  ele  concorreu,  na  qualidade  de  partícipe, para  a  corrupção  passiva  comprovadamente

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

39 O 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 consecuti-
vo. Ele é filiado ao Partido Progressista desde 2003. Na Câmara dos Deputados, foi líder do PP entre fevereiro e
agosto de 2011. 
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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 Petrobrás40. 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. 

(ii) 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  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). 

120. O recebimento de vantagens indevidas pelo PP e por NELSON MEURER, mui-

tas vezes com a participação consciente e voluntária de seus filhos, deu-se mediante a execu-

ção de variadas técnicas de lavagem de dinheiro, utilizadas no intuito de camuflar a ilicitude

dos valores recebidos.

121. A insistência no ponto é para demonstrar de vez que, se o recebimento da van-

tagem pode até ser apreciado como o exaurimento de uma das formas verbais do crime de

corrupção, a sofisticação do pagamento do “crédito de propina”, desvelado de modo geral na

operação lava jato e evidenciado no presente caso, inclusive mediante a utilização do sistema

oficial de doações de campanha, serviram de método, técnica e meio para o branqueamento

da vantagem financeira indevida. 

40 Dentre as pessoas jurídicas participantes do esquema criminoso em questão, as empresas Engevix Engenha-
ria S/A, Galvão Engenharia S/A, Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, UTC Engenharia S/A, OAS
Engenharia S/A e a Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A celebraram contratos, aditivos e transações extra-
judiciais 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. Isso será melhor detalhado em momento posterior, nesta
peça.
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122. No caso concreto, constatou-se que NELSON MEURER, diretamente ou com o

auxílio de seus filhos NELSON MEURER JÚNIOR e CRISTIANO AUGUSTO MEURER, recebeu

vantagens indevidas de Alberto Youssef através dos seguintes métodos: 

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

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

b) 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); 

c)  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;

d) 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

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 benefício do parlamentar réu, mediante a efetivação de doação eleitoral “oficial”.

123. Os métodos de entrega da vantagem indevida,  utilizados pelos denunciados

caraterizaram delitos  autônomos de lavagem de dinheiro,  indubitavelmente.  A análise

probatória realizada por ocasião das alegações finais já ofertadas por este órgão ministerial,

bem  fazem  emergir  o  juízo  de  certeza  jurídico  necessário  e  suficiente  para  um  juízo

condenatório.

124.. São métodos conhecidos e reconhecidos de lavagem de dinheiro.

125. Mas não é só, o recebimento de valores mediante doação oficial,  conforme

insiste este órgão ministerial, também caracteriza delito autônomo de lavagem de dinheiro e

restou devidamente comprovado nos autos.
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126. Ou seja,  no caso concreto,  a  vantagem indevida  também foi  repassada em

benefício de NELSON MEURER disfarçada em doações eleitorais registradas, ocultando-se e

dissimulando-se a origem dos valores. O dinheiro foi recebido já com a aparência de licitude,

em sofisticação do processo criminoso, repita-se. 

127. 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”). 

128. A resposta a ambas as indagações é afirmativa,  conforme desenvolvido nos

itens antecedentes.

129. 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,  recebeu o dinheiro lavado, com aparência de licitude, por intermédio de

transação que seria lícita (doação eleitoral) não fosse o acordo prévio que a justifica de fato

(corrupção). 

130. 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

indevida. 

131. 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. 

132. 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
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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.

133. 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.

134. Como  apresentado  acima,  não  seria  razoável  premiar  a  maior  sofisticação

delituosa. A culpabilidade exige que a resposta ao fenômeno criminal seja proporcional à

lesão ao bem jurídico, que na espécie, exige a capitulação celular das condutas verificadas.

135. 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. 

136. 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 total41, 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 submetidos a atos de lavagem mediante doação oficial.

137. Por fim, necessário  destacar,  ainda,  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

41 Vide, entre outros: NESTLER, Cornelius; HERZOG, Felix. Geldwäschegesetz. 2. ed. München, C. H. 
Beck, 2014, p. 68.
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protegido pela norma. 

138. O caso concreto deixa ainda mais evidente a autonomia delitiva pois a vanta-

gem indevida foi dissimulada e oculta tanto mediante doação extraoficial (chamada caixa 2

de campanha), com mediante doação oficial (caixa 1). 

139. Vale rever a análise probatória já apresentada por ocasião das alegações finais,

onde desenvolveu-se que ambos estratagemas restaram evidenciados.

140. No ano de 2010, o Deputado Federal  NELSON MEURER recebeu pelo menos

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em dinheiro, para sua campanha a Deputado Fe-

deral, quantia essa consubstanciada em propina oriunda do esquema de corrupção e lavagem

de dinheiro estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e não declarada em

prestação de contas eleitorais.

141. 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 Abastecimen-

to da PETROBRAS afirmou: “QUE NELSON MEURER recebia parte dos repasses periódicos

destinados ao PP e oriundos das propinas pagas nos contratos firmados no âmbito da Dire-

toria  de  Abastecimento,  então  ocupada pelo  declarante;  QUE na agenda  do declarante

apreendida na Operação Lava Jato consta a anotação de um pagamento de R$ 4 milhões

(quatro milhões de reais) feitos a NELSON MEURER ('4,0 Nel'); QUE referida anotação diz

respeito a um repasse que teria sido feito no primeiro semestre de 2010; QUE no caso tra-

tava-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). 

142. Cabe reproduzir a imagem das páginas da agenda que contém o registro:42

42 Material constante das mídias de fls. 430 e 430, reproduzido nas fls. 59, 74 e 81 dos presentes autos.
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143. 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 agremiação 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 época, no escritório de Alberto Youssef.

144. 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
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depoente 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

perturbando o depoente; QUE, esclarecendo as siglas, afirma que: (…) “4,0 Nel”

significa quatro milhões de reais pagos a NELSON MEURER”.43

145. A entrega dos valores em espécie ocorreu de forma parcelada, por meio de

contatos entre entregadores de Alberto Youssef, principalmente Carlos Alexandre de Souza

Rocha, conhecido como “CEARÁ”, e o Deputado Federal NELSON MEURER ou interpostas

pessoas relacionadas 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 Brasília, no apartamento funcional da liderança do Partido Progressista.

146. Carlos Alexandre de Souza Rocha, um dos entregadores de Alberto Youssef

contratados para transporte específico de valores, quando havia necessidade excepcional para

tanto, já que era remunerado com uma comissão por cada entrega, confirmou que, em 2010,

repassou valores em Curitiba para um dos filhos de NELSON MEURER. 

147. Em seu Termo de Colaboração 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

Palace,  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 R$ 300.000,00 (trezentos mil

reais); QUE a outra entrega foi em valor entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

43 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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mil) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); QUE o declarante se deslocou de car-

ro de Balneário Camboriú/SC para Curitiba/PR, com o objetivo de realizar es-

sas entregas; QUE ao chegar ao hotel, o declarante chegava à recepção, per-

guntava pelo nome do filho de NELSON MEURER, do qual não se recorda, e su-

bia para o quarto onde o destinatário estava hospedado; QUE, no quarto, o de-

clarante retirava o dinheiro das pernas, nas quais os valores eram transporta-

dos, e entregava para o filho de NELSON MEURER; QUE nas duas entregas o fi-

lho de NELSON MEURER estava 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 rejeitou a oferta”. 

148. Em termo de declaração posterior, ele reconheceu que os valores foram entre-

gues 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 re-

conhece que entregou o dinheiro a tal pessoa; QUE NELSON MEURER JÚNIOR,

na foto, está apenas mais velho do que na época das entregas de valores em es-

pécie; QUE, mostrada a foto de  CRISTIANO AUGUSTO MEURER, em anexo, o

depoente afirma que nunca entregou dinheiro a tal pessoa” (depoimento constan-

te dos Apensos 1 ou 2). 

149. Já em depoimento prestado em juízo, nos autos desta Ação Penal, reitera os re-

latos anteriores relacionados à efetivação entrega de dinheiro em espécie a NELSON MEURER

JÚNIOR em Curitiba/PR: 

“MINISTÉRIO PÚBLICO – Como é que foram essas entregas aí?

MEMORIAIS NA AP 996 53



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

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 aí. 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

filho do deputado; MINISTÉRIO PÚBLICO – Essas entregas o senhor fez lá

nesse hotel em Curitiba qual foi o ano?; TESTEMUNHA – 2010; foi o ano da

campanha, assim, pré-campanha, que tinha muito movimento de dinheiro (…);

MINISTÉRIO PÚBLICO – Tá! Num outro depoimento, ao longo do inquérito, o

senhor chegou a reconhecer, em fotografia, o filho do NELSON MEURER, que se-

ria 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 acusa-

dos. Vou mostrar pro senhor e o senhor diz se, neste momento, reconhece como

sendo  destinatário  do  dinheiro  (…);  MINISTÉRIO  PÚBLICO  –  Folha  6,  do

apenso (…); TESTEMUNHA – Não, não era esse, era o de cima. Esse não era,

era o de cima; MINISTÉRIO PÚBLICO – Eram das folhas 6…; TESTESTEMU-

NHA – Exatamente; (…) MINISTÉRIO PÚBLICO – E ele (Alberto Youssef), ele e

Sr. Rafael Angulo. Todos dois me falaram que era o filho dele; MINISTÉRIO PÚ-

BLICO – E ele tinha consciência de que o dinheiro foi entregue pro filho dele?;

TESTEMUNHA – Claro, né? Com certeza, né?” (fl. 2747/2748-v.).

150. 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, ocasi-

ões em que o dinheiro transportado era dividido entre os líderes do Partido Progressista: 

“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 JOÃO PIZZOLATTI, MÁRIO NEGROMONTE, PE-
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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 uma 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 reti-

rar 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 valo-

res; QUE os deputados federais sempre perguntavam para o depoente: 'Cadê o

resto?'; QUE o depoente apenas respondia que aquela era a quantia que ele esta-

va transportando”.

151. Os registros de viagens de Carlos Alexandre de Souza Rocha confirmam cinco

idas dele a Brasília em 2010:

Registros de viagens para ou de Brasília:

Passageiro Companhia aérea Trecho Data Observação

Carlos Alexandre de
Souza Rocha

TAM
(Voo JJ 3706)

São Paulo  (CGH) –
Brasília (BSB)

06/04/2010

Carlos Alexandre de
Souza Rocha

TAM
(Voo JJ 3120)

Navegantes  (NVT) –
Brasília (BSB)

31/05/2010

Carlos Alexandre de
Souza Rocha

TAM
(Voo JJ 3703)

Brasília  (BSB) –
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
próxima.

Carlos Alexandre de
Souza Rocha

TAM
(Voo JJ 3074)

Florianópolis  (FLN) –
Brasília (BSB)

09/08/2010

Carlos Alexandre de
Souza Rocha

TAM
(Voo JJ 3074)

Florianópolis (FLN) –
Brasília (BSB)

06/12/2010
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152. 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

entrega 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

depoimento do colaborador, tanto mais à luz do fato de que ele apenas ia a Brasília para

transportar valores no esquema criminoso em exame, com indicação expressa e segura do en-

volvimento do Deputado Federal NELSON MEURER.

153. O montante de propina destinada à campanha de reeleição do Deputado Fede-

ral  NELSON 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 espé-

cie. O repasse das vantagens indevidas em dinheiro tinha por escopo exatamente não deixar

rastros, consistindo em estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localiza-

ção, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes, direta ou indireta-

mente, de infração penal, no caso a corrupção passiva.

154. 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 rece-

bimento 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.

155. Mas não é só, como visto. Para além da movimentação paralela de valores de

campanha eleitoral, ardilosamente, os denunciados valeram-se de doações oficiais para lavar

dinheiro espúrio oriunda da atos de corrução.

156. No ano de 2010, o Deputado Federal NELSON MEURER também recebeu pro-

pina disfarçada de doação eleitoral “oficial”.  Para tanto, Alberto Youssef  manteve contato

com um dos diretores da Construtora Queiroz Galvão S/A, Othon Zanoide de Moraes Filho, a

quem solicitou a realização de contribuição eleitoral para a campanha de NELSON MEURER,
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em valores que seriam posteriormente abatidos do montante de propina devido pela emprei-

teira em razão de seu envolvimento no esquema de corrupção da Diretoria de Abastecimento

da Petrobras. 

157. As pretensões da Construtora Queiroz Galvão S/A, referentes a obras da PE-

TROBRAS 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 Zanoide de Moraes Filho, interessado em assegurar a atuação de sua empresa no cartel

de empreiteiras relacionado à Petrobras, bem como em manter contratos vigentes e em conse-

guir 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 Pro-

gressista, atendeu à solicitação de NELSON MEURER, transmitida e operacionalizada por Al-

berto Youssef.44

158. 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.  

159. Os  recursos  foram transferidos  à  conta  de  campanha  eleitoral  de  NELSON

MEURER nas datas de 26/08/2010 e de 10/09/2010.45 Nos mesmos dias foram emitidos os se-

guintes recibos, assinados por NELSON MEURER:46

44 A empresa Construtora Queiroz Galvão S/A, conforme já delineado, é uma das participantes do esquema
criminoso aqui versado.

45 Conforme documentos de transferência bancária (fls. 561 e 563 dos presentes autos).

46 Documentos constantes das fls. 560 e 562 dos presentes autos.
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160. Othon Zanoide de Moraes Filho, inclusive, trocou mensagens eletrônicas com
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Alberto Youssef (que usava o e-mail paulogoia58@hotmail.com) sobre as doações eleitorais

em questão, tendo sido alvo de consideração específica a contribuição da Construtora Quei-

roz Galvão S/A para a campanha do Deputado Federal NELSON MEURER (fls. 53/58 dos pre-

sentes 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 parlamentar, mas sim pela  empresa doadora,  com a intermediação do doleiro.  Con-

fira-se:
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161. As quantias em referência consistiam em vantagem indevida oriunda do

esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento

da PETROBRAS. A origem ilícita dos valores, inclusive, era de conhecimento de NELSON

MEURER. A propósito, no Termo de Declarações Complementar n. 07, ALBERTO YOUS-

SEF afirmou:

“QUE mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010,

a partir da conta paulogoia58@hotmail.com, 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
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PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA (250.000,00) ROBERTO TEI-

XEIRA (250.000,00),  NELSON MEURER (500.000,00), PP DE PERNAMBUCO

(R$ 100.000,00), ROBERTO BRITO (R$ 100.000,00), DIRETORIA NACIONAL

P. PROGRESSISTA (R$2.040.000) e PMDB DE RONDÔNIA (R$ 300.000,00);

QUE esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido

os valores da QUEIROZ GALVÃO, como doação 'oficial', mas que ainda não ha-

viam 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

ZANOIDE o endereço de NELSON MEURER, para que a construtora enviasse o

documento original de doação; QUE questionado se todas estas pessoas que re-

ceberam tais valores tinham consciência de que os valores foram repassados do

esquema da PETROBRAS, o declarante respondeu que 'com certeza'” (fls. 47/51

dos presentes autos).

162. Em busca e apreensão realizada no escritório da empresa Árbor Consultoria e

Assessoria Contábil Ltda47, pertencente a Meire Bomfim da Silva Poza, ex-contadora de Al-

berto Youssef, foi encontrado um dos contratos fictícios celebrados entre a empresa de facha-

da Empreiteira Rigidez Ltda. e o Consórcio Ipojuca Interligações, formado entre a Iesa 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 fa-

chada de Alberto Youssef ou da realização de doações oficiais para o Partido Progressista e

seus integrantes. Foi identificado também um registro de entrada de Othon Zanoide de Mora-

es 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.48

163. Os contatos realizados pelo representante da empresa doadora com um

doleiro, 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

47 Conforme Relatório nº 05 – Equipe A8 – ARBOR – LAVA JATO 5 – CONTRATOS (2).pdf, constante da
mídia de fl. 777.

48 Vide, a respeito, o relatório final do Inquérito n. 3997/DF (fls. 778/812 dos presentes autos), em especial o
item 55.
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os respectivos recibos –, não deixam dúvidas de que as doações em questão não passa-

vam, na verdade, do pagamento dissimulado de propina.

164. O pagamento das vantagens indevidas sob a forma de doação eleitoral objeti-

vou disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. 

165. O sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento de ocultação e dis-

simulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação e da

propriedade de valores provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva.

166. 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

QUEIROZ GALVÃO executava os contratos de projeto e terraplenagem (instrumento contra-

tual  datado  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

COMPERJ.49

167. Ante todo o exposto, portanto, restou evidenciado nos autos que as práticas de

dissimulação e ocultação utilizada pelos denunciados, a fim de darem aparência de licitude,

de valores oriundos de práticas de corrução, incluindo a utilização do sistema eleitoral (medi-

ante doações oficiais ou não), caracterizaram, autônoma e independentemente, delito de lava-

gem de dinheiro, para além do mero exaurimento das condutas criminosas antecedentes.

49 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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VII – CONCLUSÃO

168. Conforme exposto neste memorial, o crime de corrupção passiva previsto no

art.  317-caput  do  Código  Penal,  configura-se  quando  o  agente  público  mercantiliza  sua

função,  usando-a como pretexto para receber  vantagem indevidas,  independentemente da

exigência  de  se  indicar  um  ato  de  ofício  específico  como  contraprestação  à  vantagem

recebida.

169. Lavagem de dinheiro e corrupção, na espécie, estão em relação dialética de

complementariedade e autonomia típica, segundo os cânones da ciência penal moderna.

170. No caso objeto da AP n. 996, todavia, NELSON MEURER praticou crimes

de corrupção passiva mediante o recebimento de vantagens indevidas por anos, e em valores

vultosos, que alcançam cifras milionárias, em troca de, na condição de Deputado Federal

e  uma das  lideranças  do PP,  conceder permanente  apoio  político  à  manutenção de

Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.  Aqui, está-se diante

de ato de ofício claro e inequívoco,  conforme acima exposto. NELSON MEURER,  em

concurso com os demais denunciados, também  praticou, durante anos, sucessivos atos de

lavagem de dinheiro por mecanismos diversos, devidamente descritos na denúncia.

171. Pelo  exposto,  a  Procuradora-Geral  da  República  reitera  o  pedido  de

condenação  de  NELSON  MEURER,  NELSON  MEURER  JÚNIOR  e  CRISTIANO

AUGUSTO MEURER pela prática dos crimes imputados na denúncia, nos termos requeridos

em alegações finais oferecida nos autos da AP n. 996.

Brasília, 14 de maio 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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