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O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Registro,
preambularmente, que no caso vertente a denúncia foi protocolada em
12.12.2016, sendo que o relatório final do inquérito jamais veio aos autos.
Ausente irregularidade no proceder do Ministério Público Federal,
presente está, nada obstante, circunstância que chancela prerrogativa e
ônus da Procuradoria-Geral da República, como enfatizarei a seguir.
Iniciando com o exame das questões preliminares suscitadas pelos
denunciados, rejeito, no primeiro momento, o pleito de reabertura de
prazo para resposta à acusação formulado pela defesa de Aníbal Ferreira
Gomes, com fulcro em alegado cerceamento de defesa pela
disponibilização tardia, por parte do Ministério Público Federal, da
integralidade dos áudios e vídeos dos termos de depoimento dos
colaboradores Paulo Roberto Costa, Fernando Antônio Falcão Soares,
Delcídio do Amaral, Alberto Youssef e Sérgio Machado.
Com efeito, o cerne da pretensão defensiva, formulada após o
oferecimento da exordial acusatória em petição protocolada em 14.3.2017,
revela o intuito de confrontação das versões escrita e audiovisual dos
depoimentos dos referidos colaboradores, como consequência de
aludidas contradições sugeridas pela defesa. A esse respeito, tive
oportunidade de manifestar-me quando do indeferimento dos pedidos de
acesso ao referido material, em decisão mantida e reafirmada às fls. 1.4831.490.
Sobressai, quanto ao ponto, a absoluta impertinência da produção de
provas nesse estágio procedimental, que tem indiscutível natureza
postulatória. Conforme salientado, a providência implicaria a inversão do
rito, com prejuízo evidente ao valor constitucional da duração razoável
do processo, inscrito no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal. Eis, na
essência, os fundamentos invocados naquele pronunciamento judicial:
“(...)
Como ressaltado na decisão recorrida, ao oferecer a
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denúncia, o Ministério Público formula sua opinio delicti e a
apresenta ao Poder Judiciário para controle, cabendo a este
último acatar a acusação, instaurando o processo penal, ou
rejeitar a denúncia.
Esta Suprema Corte já decidiu, por sua composição
plenária, que o momento do oferecimento da denúncia é
providência que se situa no âmbito da prerrogativa do
Ministério Público, o qual, todavia, arcará com o ônus da
rejeição da peça acusatória, por falta de justa causa, caso
proceda com açodamento e ofereça denúncia antes de dispor de
elementos probatórios suficientes à configuração dos
necessários indícios de autoria e materialidade.
Nesse sentido, destaco ementa que não leva grifos no
original:
SEGUNDA PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIMES.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÕES
NÃO CONCLUÍDAS. ÓBICE INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DO RELATÓRIO POLICIAL. PEÇA DISPENSÁVEL PARA
EFEITO DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Se o
titular da ação penal entende que há indícios mínimos
de autoria e materialidade dos fatos tidos como
criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de
concluídas as investigações. A escolha do momento de
oferecer a denúncia é prerrogativa sua. 2. O relatório
policial, assim como o próprio inquérito que ele arremata,
não é peça indispensável para o oferecimento da
denúncia. (Inq 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j.
28.08.2007).
Sendo assim, a prerrogativa de decidir qual o melhor
momento para a propositura da ação penal não exonera o
Ministério Público do ônus, no momento em que deduz a
pretensão acusatória, de embasar a denúncia em elementos
probatórios capazes de configurar indícios de materialidade e
autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa.
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Ainda, caso os elementos juntados com a acusação não se
apresentem hígidos, não só do ponto de vista da robustez
probatória, mas também do ponto de vista do comportamento
processual do Ministério Público, que eventualmente pode por
em xeque o eficaz exercício do direito de defesa por parte do
acusado, o caminho natural é a rejeição da denúncia. Nesse
sentido tem decido esta Suprema Corte. Colaciono, à guisa de
exemplo, decisão proferida no Inq 2.560, Relatora Min. Rosa
Weber, julgado em 08.03.2016, de cuja ementa extraio o seguinte
trecho, que não leva grifos no original:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESMEMBRAMENTO PARCIAL. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
CONTRADITÓRIO
SUBDIMENSIONADO. INVALIDADE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA REJEITADA. 1. Havendo detentores e não
detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma
causa penal, a atual jurisprudência desta Suprema Corte
aponta no sentido de proceder ao desmembramento como
regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o
julgamento conjunto. Desmembramento efetivado no caso
concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual
imbricadas a tal ponto as condutas que inviabilizada a
cisão. 2. O regime de interceptação telefônica obedece
regra de direito estrito porque constitui exceção
constitucional ao direito à intimidade (art. 5º, XII, da CF).
Desrespeito às formas e sonegação, a esta Suprema Corte
e às defesas , de documentos essenciais à instrução da
denúncia e à exata compreensão da controvérsia . 3.
Compete exclusivamente a esta Suprema Corte decidir
sobre eventual desmembramento do feito em relação aos
coacusados não detentores de prerrogativa de foro.
Remessa irrazoavelmente tardia, imotivada e apenas
parcial da investigação sobre fatos conexos desmembrada por conta e risco da autoridade policial -,
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além de proposição de ato investigativo, na instância
originária, diretamente dirigido a detentor de prerrogativa
de foro nesta Suprema Corte. Preponderância da dúvida
quanto à legalidade da base probatória que pavimenta a
denúncia . 4. Inexistência de indícios de materialidade e
autoria mínimas com relação ao detentor de prerrogativa
de foro, a impedir, a partir do enredo da própria denúncia,
um prognóstico fiável de confirmação da hipótese
acusatória, e a alcançar, por corolário, o corréu
remanescente. 5. Denúncia rejeitada por ausência de justa
causa. (Inq 2.560, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 08/03/2016).
Nessa linha, depois de oferecida a denúncia e notificado o
acusado para apresentar a resposta do art. 4º da Lei 8.038/90,
não há previsão legal e espaço para dilações probatórias tais
como diligências, requerimentos e oitivas.
O momento processual é destinado ao debate sobre a
existência do substrato probatório mínimo de autoria e de
materialidade delitiva para se verificar o preenchimento dos
requisitos do art. 41 do CPP, bem como sobre as hipóteses de
rejeição previstas no art. 395 do CPP. Ao juízo não caberá exame
aprofundado de mérito, mas tão somente análise prima facie da
denúncia.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme nesse
sentido. Cito, como exemplo, precedentes das duas Turmas, os
quais não levam grifos no original:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO
DE DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE
CONCUSSÃO. APTIDÃO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS.
SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE.
ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A fase processual do
recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de
cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os
requisitos para essa fase, delineados no art. 41 do Código
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de Processo Penal, com o juízo de procedência ou não da
imputação criminal . 2. No caso, a denúncia contém a
adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a
partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação,
permitindo o pleno exercício do direito de defesa. 3. Está
presente, ademais, substrato probatório mínimo em
relação à materialidade e à autoria. 4. Denúncia recebida.
(Inq 3966, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a. Turma, DJe
09.10.2015).
(...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMIDADE
COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de
declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no
acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Na fase de recebimento da
denúncia não se faz um juízo aprofundado de mérito,
mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do
substrato probatório mínimo de autoria e materialidade
delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos
requisitos do art. 41 do CPP, bem como da não incidência
de quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art.
395 do CPP. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Inq
3331 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 03/05/2016)
A fase processual que intermedeia o oferecimento da
denúncia e o juízo de recebimento ou rejeição da peça inaugural
é postulatória por excelência, razão pela qual não podem as
partes, à míngua de previsão legal, pretender uma instrução
prévia. A única exceção que se faz à prática de atos instrutórios
em fases postulatórias está na hipótese do art. 231 do Código de
Processo Penal que dispõe: salvo os casos expressos em lei, as
partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A
previsão excepcional de apresentação de documentos em
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qualquer fase do processo, como igualmente previsto de forma
implícita no art. 5º da Lei 8038/90, tem sua razão de ser
justamente na facilidade da produção da prova documental,
cujos elementos ingressam de imediato nos autos.
Ainda assim, como toda e qualquer prova, tem sua
admissibilidade vinculada à análise do julgador que pode
indeferir a juntada dos documentos caso tenham caráter
irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos
termos do art. 400, § 1º, do CPP.
Esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido que não
viola os princípios da ampla defesa e contraditório o
indeferimento motivado de provas pleiteadas pelas partes com
base no art. 400, § 1º, do CPP. Nesse sentido: RHC 115.133, Rel.
Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 21/02/2014; HC 106.734, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 04/05/2011; HC
108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08/08/2012.
Especificamente no que diz respeito à juntada inoportuna
de documentos, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que A regra insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que
as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo
não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente
protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado
(HC 250.202/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 10.09.2013).
Isso significa que a atividade probatória das partes no
período que intermedeia o oferecimento da denúncia e a
manifestação do órgão julgador sobre a admissibilidade da
acusação é rigorosamente limitada e dotada de caráter
excepcionalíssimo.
Do contrário, o rito previsto na Lei nº 8.038/90, que
delimita com clareza fases processuais postulatórias,
instrutórias e decisórias restaria esvaziado e entregue ao dispor
das partes.
A invocação do princípio da ampla defesa, nessa linha,
não autoriza às partes promover a subversão do rito, criando
uma infindável gama de demandas por diligências prévias ao
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julgamento da admissibilidade da acusação.
O exercício do direito de defesa é regulado pela lei que
estabelece o rito processual e contempla o momento em que
provas podem ser pleiteadas, devem ser deferidas e podem ser
produzidas.
Como é ônus da acusação assegurar-se de que a denúncia
está suficientemente embasada, por não haver previsão legal,
tampouco espaço para produção probatória na atual quadra
processual, ou os elementos apontados pela defesa como
faltantes são essenciais e sua falta acarretará a rejeição da
denúncia, ou instaurar-se-á o processo penal, locus no qual
terão as partes oportunidade de propor e produzir suas provas.
No caso, a defesa pretende o acesso aos seguintes registros
audiovisuais:
a) Termos de colaboração n. 01, 06, 19 e 62 de Paulo
Roberto Costa; b) Termos de colaboração n. 06 e 11 de Fernando
Baiano; c) Termos de colaboração n. 02, 08 e 15 de Delcídio do
Amaral; d) Termos de colaboração n. 01, 41 e 50 de Alberto
Youssef; e) Termos de colaboração complementar n. 02, 16 de
Alberto Youssef.
Para tanto, alega divergências entre afirmações dos
colaboradores, registradas na mídia que contém o registro
audiovisual e a transcrição dos depoimentos apresentadas nos
autos. Suscita ter o direito ao acesso a esses registros
audiovisuais como forma de compará-los aos registros escritos
para demonstrar eventuais inconsistências.
Demanda similar à ora posta já foi objeto de análise pelo
Pleno deste Supremo Tribunal Federal, que assentou ser na
ambiência do processo penal o momento adequado ao debate
sobre eventual inconsistência na transcrição dos depoimentos
dos colaboradores. Destaco trecho de ementa que a seguir
transcrevo a qual não leva grifos no original:
6. Preservado o conteúdo das informações prestadas pelo
colaborador, eventuais divergências de literalidade entre o
documento escrito e a gravação dos depoimentos, quando
realizada, não importa, automaticamente, a nulidade do ato,
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reservando-se ao interessado, se for o caso, no âmbito da ação
penal, insurgir-se contra eventuais inconsistências existentes
na versão escrita, podendo demandar do colaborador os
esclarecimentos que forem necessários. (Inq. 3.983 Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016).
Ainda assim, registro que os vídeos almejados pelos
agravantes consistem em gravações de depoimentos colhidos
em autos de colaboração premiada homologadas e sem
anotação de sigilo (Petições 5.209, 5.210, 5.244, 5.245, 5.952, 5.789
e 5.790). Desse modo, nada impede que os agravantes
procedam ao exame mais detido da íntegra das gravações,
bastando
que,
às
próprias
expensas, solicitem
a
disponibilização de cópias dos procedimentos e das mídias
digitais anexadas diretamente à Seção de Processos Originários
Criminais deste Supremo Tribunal Federal.
Não procede, portanto, a alegação de que a realização do
confronto entre o que contém no registro audiovisual e a
transcrição trazida aos autos não está ao alcance das defesas”.

Não fosse isso, foram acostados aos autos os termos de colaboração
referidos, ao menos em suas versões transcritas, subscritos pela
autoridade policial, pelo declarante, por seu advogado, por
representantes do Ministério Público Federal ou da Polícia Federal e, em
alguns deles, por testemunha, a denotar, ao menos enquanto inacessível à
fase probatória, a aparente integridade do que neles fora consignado.
Desse modo, tem-se: (i) às fls. 26-30, 36-40, 756-758 e 953-955, os termos de
depoimento de Paulo Roberto Costa n. 01, 06, 19, 62; (ii) às fls. 595-600 e
1.316-1.320, os termos de depoimento de Fernando Antônio Falcão Soares
n. 06 e 11; (iii) às fls. 616-624, 641-647 e 1.171-1.175, os termos de
depoimento de Delcídio do Amaral n. 02, 15 e 08; (iv) às fls. 626-631, 988990 e 992-995, os termos de depoimento de Alberto Youssef n. 01, 41 e 50;
(v) às fls. 815-818 e 1.105-1.108, os termos de depoimento complementares
de Alberto Youssef n. 02 e 16.
Releva consignar que, acaso admitida a acusação, os elementos de
informação serão necessariamente submetidos ao crivo do contraditório,
8
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2. Sem razão a defesa do acusado Aníbal Ferreira Gomes ao assentar
cerceamento de defesa em decorrência do oferecimento prematuro da
denúncia, antes mesmo do encerramento da fase inquisitorial, quando
sequer colhido o seu depoimento e elaborado relatório conclusivo pela
autoridade policial.
Conforme adiantado, incumbe ao órgão ministerial, como titular da
ação penal, avaliar se os elementos indiciários colhidos prenunciam a
materialidade e autoria delitivas a embasar o oferecimento da peça de
acusação, ainda que as investigações deflagradas por autoridade policial
não estejam oficialmente concluídas.
Aliás, a propositura de qualquer ação penal sequer pressupõe a
prévia instauração de inquérito policial, podendo a inicial acusatória estar
instruída somente por elementos indiciários diversos, desde que hábeis a
formar a opinio delicti ministerial.
Em caso análogo referido anteriormente, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal proclamou categoricamente que, “se o titular da ação
penal entende que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos
como criminosos, ele pode oferecer a denúncia antes de concluídas as
investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa sua”
(INQ 2.245/MG, Rel. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 28.8.2007).
Tais fundamentos autorizam a conclusão pela inexistência de
qualquer cerceamento de defesa, impondo também a rejeição da
preliminar suscitada.
3. Em suas respostas à acusação, todos os denunciados, por suas
próprias razões, articulam a inépcia da denúncia. Segundo o acusado José
Renan Vasconcelos Calheiros, a exordial acusatória deixou de apontar
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elementos mínimos hábeis a demonstrar que “o denunciado tenha
consentido ou pedido para terceiro utilizar o seu nome em qualquer
circunstância” (fl. 1.580). Para evidenciar a “estreita relação” mantida, em
tese, com o Deputado Aníbal Gomes, bem como o eventual “apoio
político” conferido a Paulo Roberto Costa (fl. 1.573), circunstâncias
supostamente facilitadoras da participação da Serveng Civilsan S/A nas
licitações da Petrobras, resultando em pagamento de vantagem indevida
ao denunciado, a acusação socorreu-se “exclusivamente das declarações
genéricas e duvidosas proferidas por delatores”, despidas de “elementos
probatórios corroborativos” e “divorciadas da realidade” (fl. 1.580 e fl. 1.582).
Para o acusado Aníbal Ferreira Gomes, o vício estaria adstrito à falta
de individualização pormenorizada da conduta a si atribuída, enquanto,
na percepção do codenunciado Paulo Twiaschor, há lacunas na peça
acusatória quanto (i) à especificação dos atos de corrupção supostamente
praticados, se nos moldes de promessa de vantagem ou na forma de
aceitação de solicitação, ações que reputa inconciliáveis entre si; (ii) à
demonstração do ato de ofício em tese mercanciado; (iii) ao modo como
ele teria concorrido para o delito de lavagem de capitais.
Ao reverso das assertivas lançadas pelas defesas técnicas, a denúncia
apresenta descrição suficiente das condutas supostamente delituosas
atribuídas aos acusados, demonstrando-se formalmente apta ao exercício
do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição
Federal.
É que, da narrativa exposta pelo Procurador-Geral da República,
colhe-se, em resumo, que o Deputado Federal Aníbal Ferreira Gomes
teria solicitado vantagem indevida ao denunciado Paulo Twiaschor, na
forma de doação eleitoral oficial, em favor do Senador da República José
Renan Vasconcelos Calheiros - que a teria recebido -, como
contraprestação ao emprego da influência dotada pelos referidos
parlamentares sobre o Diretor de Abastecimento da Petrobras S/A, Paulo
Roberto Costa, para a prática, por este último, de atos necessários à
participação de pessoas jurídicas do grupo empresarial Serveng em
licitações da aludida sociedade de economia mista.
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Explica a peça acusatória, nesse particular, que o acesso dos
congressistas denunciados a Paulo Roberto Costa deve-se ao apoio
político exercido para sustentá-lo no cargo de Diretor de Abastecimento
da Petrobras S/A, o qual, em contrapartida, atendia às demandas que lhe
eram submetidas na sua área de atuação na sociedade de economia mista,
como no caso em análise, em que teria viabilizado a participação da
empresa Serveng em procedimentos licitatórios de valores maiores do
que aqueles em que essa pessoa jurídica vinha participando. O
representante do grupo empresarial, por sua vez e em decorrência do
acesso obtido, teria efetuado doações eleitorais oficiais em favor do
Diretório Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) que, na sequência, foram repassadas à conta de campanha de
José Renan Vasconcelos Calheiros ao Senado Federal.
Na incoativa são contextualizados, ainda, a forma como o
mencionado apoio político foi negociado; o interesse do grupo Serveng na
participação de licitações de maior vulto no âmbito da Petrobras S/A,
manifestado pelo denunciado Paulo Twiaschor, e o auxílio prestado,
nesse sentido, pelo Deputado Federal Aníbal Ferreira Gomes; o modo
como teria sido operacionalizada a aludida participação e a consequente
celebração de contratos; e o pagamento da vantagem indevida negociada,
com a descrição do caminho percorrido pelas doações eleitorais
realizadas em favor do Senador da República José Renan Vasconcelos
Calheiros.
Por estes fatos, o Procurador-Geral da República atribui a Paulo
Twiaschor a prática dos delitos de corrupção ativa (art. 333, c/c o
parágrafo único, do Código Penal), por duas vezes, e lavagem de dinheiro
(art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98), por dez vezes; a Aníbal Ferreira Gomes e a
José Renan Vasconcelos Calheiros a prática dos delitos de corrupção
passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal), por duas vezes, e de lavagem de
capitais (art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98), por dez vezes, todos na forma do
art. 29, art. 69 e art. 71 do Código Penal.
Pois bem, como se deflui dessa síntese, constata-se que o Ministério
Público Federal desincumbiu-se do ônus de expor as condutas que
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entende por delituosas de forma detalhada, descrevendo as ações de cada
um dos denunciados que se amoldariam aos tipos penais capitulados,
atendendo, portanto, aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do
Código de Processo Penal, pressuposto básico ao exercício da ampla
defesa. Aliás, o que a lei impõe é descrição lógica e coerente, a fim de
permitir aos acusados a compreensão das imputações e o exercício amplo
do contraditório, conforme, insisto, ocorre no caso.
Ressalto que a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis a
indicação de forma clara e precisa dos fatos penalmente relevantes que
possam ser atribuídos aos acusados e suas respectivas circunstâncias, não
podendo ser considerada, então, “inepta a denúncia que, em respeito ao art.
41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as
circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da
ampla defesa” (AP 971, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
11.10.2016).
À luz dessas considerações, afasto as preliminares de inépcia formal
da denúncia suscitadas por todos os aqui acusados.
4. Com relação à questão de fundo, que se volta à análise da justa
causa para a deflagração da persecutio criminis in judictio, principio
fazendo o registro de que o juízo de deliberação acerca do recebimento da
denúncia consiste em ato judicial com pressupostos e requisitos previstos
no art. 41 e art. 395 do Código de Processo Penal e, pertinente à ação
penal de competência originária do Tribunal (Lei 8.038/1990, art. 1º a art.
12), também no art. 397 do mesmo Diploma Legal (HC 116.653, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11.4.2014).
Relevante consignar, ainda, que os denunciados defendem-se dos
fatos subjacentes à acusação, e não da mera classificação jurídica a eles
atribuída (INQ 3.113, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de
6.2.2015), sobressaindo, nessa linha, o requisito da justa causa (CPP, art.
395, III), o qual exige “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da
imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de
informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que

12

INQ 4216 / DF

Có

pi

a

demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria” (INQ
3.719, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.10.2014).
Destarte, compete ao julgador, nesse momento processual, apenas a
análise da existência de material probatório suficiente a embasar a peça
acusatória e atestar, ou não, a presença dos requisitos mínimos
necessários ao seu recebimento.
No caso, como consignei, a exordial acusatória atende aos requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal porque narra, de forma adequada,
a suposta prática, pelos acusados José Renan Vasconcelos Calheiros e
Aníbal Ferreira Gomes das condutas típicas de corrupção passiva e de
lavagem de dinheiro (art. 317, § 1º, do Código Penal e art. 1º, V, da Lei
9.913/1998), na forma do art. 29 e do art. 69 do Código Penal (concurso de
pessoas e concurso material de crimes); e o cometimento, em tese, pelo
denunciado Paulo Twiaschor, dos crimes de corrupção ativa e de lavagem
de dinheiro (art. 333, parágrafo único, do Código Penal e art. 1º, V, da Lei
9.613/1998), também na forma do art. 29 e do art. 69 do Código Penal
(concurso de pessoas e concurso material de crimes).
Todavia, apesar de formalmente apta, a proposta acusatória
sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação
apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a
impossibilidade de deflagração de uma ação penal desprovida de justa
causa.
Com efeito, compulsando atentamente o caderno processual,
concluiu-se que todo enredo delituoso é construído a partir do relato do
colaborador Paulo Roberto Costa nos seus Termos de Depoimento n. 1 e
2, nos quais explicita, em linhas gerais, como se dava a distribuição de
cargos na Petrobras S/A entre os partidos políticos, a forma como eram
operacionalizados os desvios de recursos em favor das respectivas
agremiações partidárias e dos ocupantes das diversas diretorias, bem
como as fraudes praticadas na contratação de construtoras ou consórcios
para a realização de obras de engenharia de grande porte.
No Termo de Depoimento n. 6 o colaborador trata, especificamente,
dos fatos denunciados, afirmando ter mantido diversas reuniões onde
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“(…)
QUE, posteriormente, ANIBAL GOMES lhe procurou para
tratar de um assunto relacionado à empresa SERVENG
CIVILSAN S/A a qual pretendia participar de licitações da
PETROBRAS, sendo o nome da mesma incluída no rol de
empresas habilitadas a participar dos certames (convidada),
tendo ela sagrado-se vencedora em algumas licitações; QUE
esteve tratando consigo como representante da SERVENG o
senhor PAULO TWIASCHOR; QUE acredita que a SERVENG
tenha feito o ajuste com as demais empreiteiras para vencer os
certames, tendo o declarante apenas a incluído dentre o rol das
convidadas, atendendo a pedido de ANIBAL GOMES; QUE
presume que além do percentual de três por cento para
destinação política, que seria de praxe, provavelmente a
SERVENG incluiu mais algum sobrepreço para o pagamento
dos valores devidos a ANIBAL GOMES por conta de sua
participação nessa negociação; QUE, conforme mencionado
anteriormente, competia ao declarante fazer o controle dos
valores a serem repassados aos políticos, dentro do montante
de 1% (um por cento) do valor dos contratos firmados pela
PETROBRAS, os quais seriam destinados a partidos políticos;
(…) Que não sabe de quanto teria sido esse repasse e nem se o
Senador RENAN CALHEIROS teria recebido alguma quantia,
embora, como dito, ANIBAL sempre enfatizasse estar
representando o senador RENAN CALHEIROS; QUE, no
tocante a negociação envolvendo a SERVENG, assevera que não
fez parte do sistema usual de distribuição do percentual de três
por cento de sobrepreço nos contratos da PETROBRAS tendo
sido realizado provavelmente um contato direto entre a
SERVENG e ANIBAL GOMES para o pagamento da comissão”
(fls. 37-38).
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“(…)
QUE a respeito das questões que envolveram a empresa
SERVENG CIVILSAN, afirma o declarante, igualmente em
caráter complementar, que recebeu pedido de ANIBAL GOMES
para que tal empresa, que já era cadastrada na PETROBRAS,
passasse a ser chamada para disputar as obras; QUE o
declarante encampou tal solicitação, encaminhando-a à
Diretoria de Serviços para que incluísse a SERVENG CIVILSAN
no rol de empresas participantes das licitações; QUE, como
houve avaliação favorável das condições dessa empresa, esta
passou a ser chamada para apresentar propostas nas licitações
da PETROBRAS; QUE se houve algum direcionamento de
contrato, isso não se deu no âmbito da Diretoria de
Abastecimento, pois, como recém afirmou, o declarante se
limitou a solicitar que fosse oportunizado à SERVENG
participar dos certames; QUE ANIBAL GOMES não ofereceu
nenhuma vantagem ao declarante por conta dessa indicação da
SERVENG; QUE tem conhecimento de que a SERVENG sagrouse vencedora em licitações promovidas pela PETROBRAS, após
a solicitação de ANIBAL GOMES; QUE em alguma das
reuniões em que o declarante tratou com ANIBAL GOMES
sobre questões relacionadas à SERVENG, esteve presente o
representante dessa empresa, chamado PAULO TWIASCHOR,
pessoa que o declarante até então desconhecia, salvo engano;
QUE, no contexto ora tratado (indicação da SERVENG) foi
ANIBAL GOMES quem apresentou PAULO TWIASCHOR ao
declarante; (…) QUE, perguntado se recebeu algum valor
decorrente da contratação da empresa SERVENG CIVILSAN,
afirma que, diretamente, não recebeu nada; QUE, no entanto,
não descarta a hipótese de que ALBERTO YOUSSEF tenha
recebido algum percentual dos valores contratuais e o tenha
direcionado ao declarante, ou seja, talvez tenha recebido algum
valor sem saber que era originário de contrato firmado entre
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PETROBRAS e SERVENG; (…) QUE, à semelhança do que
ocorreu em outros temas, ANIBAL GOMES, ao solicitar a
intervenção do declarante para que a SERVENG passasse a ser
convidada a participar de licitações, afirmou que tal solicitação
era ‘do interesse do Senador RENAN CALHEIROS’; QUE
desconhece se houve alguma doação eleitoral por parte da
SERVENG em contraprestação à sua contratação pela
PETROBRAS” (fls. 427-428).
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De acordo com a denúncia, a facilidade proporcionada por Paulo
Roberto Costa à sociedade empresarial Serveng Civilsan S/A estaria
caracterizada na alteração, para a categoria “A”, do Certificado de
Registro e Classificação Cadastral (CRCC) mantido pela Petrobras S/A, na
qual estariam incluídas as empresas com capacidade para contratação de
grandes obras, embora tecnicamente aquela não fizesse jus a tal
classificação, de acordo com laudo pericial produzido pela Polícia Federal
(doc. 14 – fls. 760-806).
Contextualiza-se que tal alteração, segundo o Ministério Público
Federal, teria ocorrido no interregno de duas visitas do denunciado
Aníbal Ferreira Gomes a Paulo Roberto Costa na sede da Petrobras S/A,
datadas de 10.8.2009 e 29.9.2009. Posteriormente, em consórcio com as
empresas Galvão Engenharia e Fidens, a Serveng Civilsan S/A celebrou o
contrato para execução das obras de terraplanagem da Refinaria
Premium I, em Bacabeiras, no Estado do Maranhão.
A contrapartida indevida por parte da pessoa jurídica representada
pelo denunciado Paulo Twiaschor teria se dado em forma de doações
eleitorais oficiais em favor do Diretório Nacional do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por meio de transferências
bancárias realizadas em 18.8.2010 e 29.9.2010, nos valores de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
respectivamente.
A partir do Diretório Nacional do PMDB, esses valores teriam sido
direcionados à conta de campanha do denunciado José Renan
Vasconcelos Calheiros, por intermédio do Comitê Financeiro Estadual
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para Senador da República do Estado de Alagoas, em transferências
bancárias fracionadas.
Assim, no dia 19.8.2010, subsequente ao da primeira doação, o
Diretório Nacional do PMDB transferiu ao Comitê Financeiro Estadual o
valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). Em 25.8.2010
repetiu a operação no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
perfazendo a somatória de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil
reais), correspondentes à primeira doação realizada pela Serveng. Tais
valores teriam sido repassados à conta de campanha do denunciado José
Renan Vasconcelos Calheiros, por meio de novas três transferências
bancárias, nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 100.000,00
(cem mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), realizadas aos
21.8.2010, 26.8.2010 e 3.9.2010, respectivamente.
Afirma a denúncia que, da mesma forma, após a segunda doação
feita pela Serveng, nos dias 27 e 28.9.2010, o Diretório Nacional do PMDB
transferiu ao Comitê Financeiro Estadual as quantias de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais),
respectivamente. No dia 29.9.2010, constata-se depósito na conta de
campanha do aludido denunciado no valor de R$ 300.000,00.
Este seria o ciclo da vantagem indevida supostamente recebida pelo
acusado José Renan Vasconcelos Calheiros em decorrência das referidas
facilidades alcançadas pela Serveng para celebrar contrato de execução de
obras com a Petrobras S/A.
Nada obstante as mencionadas transferências bancárias e doações
tenham efetivamente ocorrido, como demonstrado nos autos, tal
circunstância, por si só, não é suficiente à confirmação do alegado nexo
entre elas, a adjudicação do contrato em favor da empresa Serveng e o
direcionamento dos valores ao denunciado José Renan Vasconcelos
Calheiros.
Com efeito, conforme ressalta a defesa do denunciado José Renan
Vasconcelos Calheiros, nas mesmas datas em que ocorreram as
transferências e depósitos bancários a partir do Diretório Nacional do
PMDB, outras doações foram realizadas por diversas sociedades
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empresariais, que se somaram ao saldo ali já existente, cujas quantias
foram direcionadas a diversos outros candidatos e comitês.
Destaco, ainda nesse tópico, que a denúncia afirma que a primeira
doação da Serveng teria sido no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), realizada no dia 18.8.2010. Entretanto, correlaciona a referida
liberalidade com transferências realizadas ao aludido denunciado a partir
do Comitê Financeiro Estadual nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), realizadas aos 21.8.2010, 26.8.2010 e 3.9.2010, respectivamente, cuja
soma perfaz quantia significativamente superior à doada, estando-se
diante, portanto, de elemento indiciário assaz frágil para a sustentação da
narrativa exposta na incoativa.
Desse modo, na situação vertente, a narrativa que pretende
estabelecer a correlação entre a doação eleitoral supostamente negociada
em favor de José Renan Vasconcelos Calheiros e os depósitos realizados
pela Serveng Civilsan S/A na conta do Diretório Nacional do PMDB não
encontra suporte indiciário seguro para o prosseguimento da persecutio
criminis in judictio, seja pela flagrante diferença de valores repassados por
intermédio do Comitê Financeiro Estadual em uma das doações, seja pela
incapacidade de identificar a destinação da quantia doada, em razão da
concomitância de depósitos realizados por outras sociedades, bem como
das transferências realizadas em favor de diversos comitês e candidatos.
Soma-se a isso, ademais, o desconhecimento por parte do
colaborador Paulo Roberto Costa acerca de eventual vantagem
direcionada ao denunciado José Renan Vasconcelos Calheiros por ocasião
do episódio narrado na denúncia, a qual é descrita a partir da afirmação
de que o Deputado Federal Aníbal Ferreira Gomes atuava em nome do
Senador, fato que também não é sustentado por qualquer outro elemento
de corroboração.
Registro, por pertinência, que o caso em análise difere
substancialmente na sistemática narrada para o recebimento da vantagem
indevida por parte dos agentes públicos quando comparado com outros
cuja incoativa foi recebida por este Órgão Colegiado.
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À guisa de exemplo, cito o INQ 3.982, em que as vantagens
indevidas supostamente pagas a parlamentar, também em forma de
doações eleitorais, teriam sido solicitadas diretamente aos colaboradores
(Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e Fernando Antônio Falcão
Soares), em transações que contaram com o auxílio de assessores do
aludido político, também denunciados, cujos elementos de corroboração
apresentados revelaram a verossimilhança da narrativa exposta na
incoativa.
Com o mesmo cenário de elementos indiciários suficientes para o
recebimento da denúncia, esta Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal deparou-se no INQ 3.990, oportunidade em que a proposta
acusatória foi parcialmente admitida, bem como no INQ 3.979, relatado
pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, cuja incoativa foi recebida na
íntegra, tendo o respectivo acórdão recebido a seguinte ementa:

Có

“INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS
NO ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E
ART. 1º, V, VII e § 4º, DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA
FASE INVESTIGATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO
PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA . 1. (...) 7. Denúncia que
contém a adequada indicação das condutas delituosas
imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a
acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.
8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à
materialidade e autoria. A existência de outros indícios reforça
as declarações prestadas por colaboradores, tais como registros
telefônicos, depoimentos, informações policiais e documentos
apreendidos, o que basta neste momento de cognição sumária,
em que não se exige juízo de certeza acerca de culpa. 9.
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recebida
(g.n.)”
(INQ 3.979, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe
16.12.2016)
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Diversamente, no caso em exame, a suposta vantagem indevida em
forma de doação eleitoral oficial teria sido negociada pelos agentes
públicos diretamente com o representante da sociedade empresarial
supostamente beneficiada com a atuação do Diretor de Abastecimento da
Petrobras S/A, o colaborador Paulo Roberto Costa, que, relembro, afirma
sequer ter ciência de qualquer pagamento em favor do denunciado José
Renan Vasconcelos Calheiros no episódio, o qual tampouco foi
intermediado por qualquer operador.
Aliás, a afirmação contida na incoativa, de que o próprio
colaborador Paulo Roberto Costa teria sido beneficiado com vantagens
indevidas provenientes da Serveng Civilsan S/A por ocasião do contrato
celebrado com a Petrobras S/A (fls. 538-540), não encontra suporte seguro
nos elementos de informação até então colhidos, pois tal fato, embora
afirmado pelo colaborador Alberto Yousseff, não é confirmado por Paulo
Roberto Costa, conforme se infere do seguinte excerto extraído do seu
termo de depoimento complementar:
“(...)
QUE, perguntado se recebeu algum valor decorrente da
contratação da empresa SERVENG CIVILSAN, afirma que,
diretamente, não recebeu nada; QUE, no entanto, não descarta a
hipótese de que ALBERTO YOUSSEF tenha recebido algum
percentual dos valores contratuais e o tenha direcionado ao
declarante, ou seja, talvez tenha recebido algum valor sem saber
que era originário de contrato firmado entre PETROBRAS e
SERVENG;” (fl. 428).

Ademais,
pela Serveng
Calheiros, na
facilitação no

o suposto direcionamento das doações oficiais realizadas
Civilsan S/A ao denunciado José Renan Vasconcelos
versão exposta na denúncia, seria corroborado pela
repasse dos valores decorrente das estreitas relações
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travadas por este com os então presidente e tesoureiro do Diretório
Nacional do PMDB, Michel Temer e Eunício Oliveira, bem como com a
Presidente do Comitê Financeiro Estadual para Senador da República,
Maria Inez Santos, esta última evidenciada por constar “no sítio eletrônico
de RENAN CALHEIROS reportagem sobre seu falecimento dando conta de que
o Senador foi a seu enterro e lamentou o ocorrido” (fl. 544).
Embora não se possa negar a notória posição de proeminência do
acusado José Renan Vasconcelos Calheiros nos assuntos partidários da
agremiação a qual se encontra filiado, a pretensão ministerial de
relacionar uma suposta facilitação no repasse de doações eleitorais ao
lamento público pelo passamento de uma correligionária, que presidia, à
época dos fatos, o Comitê Financeiro Estadual para Senador da
República, bem como ao comparecimento ao seu enterro, reforça, pela
simploriedade do argumento, a conclusão pela inexistência de justa causa
para o recebimento da denúncia.
Friso, por oportuno, que a conclusão ora exarada não implica em
juízo de inviabilidade da consumação do delito de corrupção passiva
tendo por contraprestação indevida doações eleitorais oficiais, mas,
apenas e tão somente, a constatação da insuficiência dos elementos
indiciários colacionados pelo órgão acusatório para conferir justa causa à
denúncia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental de fls. 1.4681.475 e, com fundamento no art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 395,
III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia formulada em
desfavor de José Renan Vasconcelos Calheiros, Aníbal Ferreira Gomes e
Paulo Twiaschor.
É como voto.
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