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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 5° da Lei n° 

8.038/90, manifesta-se sobre a resposta apresentada pelos denunciados, nos termos que se-

guem. 

1— DA DENÚNCIA E DA RESPOSTA DOS DENUNCIADOS 

A denúncia imputou aos denunciados a prática do crime de integrar organização 

criminosa, com aumento de pena em razão da participação de funcionário público, com 

proveito destinado ao exterior e com transnacionalidade, tipificado no art. 2°, caput e § 4°, II, 

III e V, da Lei n. 12.850/20131  (fls. 327/546). 

lArt. 2° Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 
organização criminosa: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes as 
demais infrações penais praticadas. 

§ 4Q A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
Brasília / DF 
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A denúncia afirmou que, desde meados de 2004, os acusados integram o núcleo 

político de organização criminosa, estruturada para desviar recursos públicos e obter 

vantagens indevidas, em proveito próprio e alheio, sobretudo no âmbito da Administração 

Pública e do Senado Federal. articulados perante a Câmara dos Deputados, do Partido 

Progressista e do Partido dos Trabalhadores. 

Devidamente notificados, os denunciados responderam à acusação, na fase preli-

minar definida pela Lei 8.038. 

José Sarney alegou (fls. 604/635): 

inépcia da denúncia, pois não teria descrito seu papel na estrutura da 

organização criminosa, sua efetiva participação nos fatos narrados e em que 

medida suas condutas configuram a elementar do tipo penal, de modo que 

inviabilizou o exercício do seu direito de defesa; 

falta de justa causa para deflagrar a ação penal, sustentando: 

(ii.a) que não foi apontada sua participação na nomeação de Paulo Roberto 

Costa para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; 

(ii.b) não haver prova da ilicitude nem de sua participação na solicitação de 

doações eleitorais à empresa NM SERVIÇOS para diretórios estaduais do 

PMDB, dentre os quais os do Maranhão e do Amapá; 

(ii.c) que o caráter ilícito dessas doações é declarado por Luiz Fernando 

Maramaldo, mas foi negado por Sérgio Machado; 

) 	
(ii.d) que os supostos pagamentos que a ODEBRECHT lhe teria feito, 

relativos às Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau, não foram 

confirmados pelo colaborador Henrique Valladares; 

(ii.e) que a denúncia lhe atribui fato atípico, que teriam ocorrido apenas até 

o ano de 2012, e são anteriores à edição da Lei n. 12.850/2013. 

Valdir Raupp alegou em sua resposta à acusação (fls. 744/792): 

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição 
para a prática de infração penal; 

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; 
V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. 
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preliminarmente, a ausência de condição da ação, por violação ao princípio da 

originalidade, visto que os fatos que lhe foram imputados já teriam sido objeto de 

denúncia na Ação Penal 1.015; 

ausência de justa causa para a ação penal, porque a denúncia baseou-se apenas 

em depoimentos de colaboradores premiados, sem insuficientes para autorizar o 

recebimento da denúncia; 

inépcia da denúncia, porque: 

(iii.a) não descreveria a conduta do acusado nos crimes ocorridos no âmbito 

do processo legislativo e nos Fundos de Pensão de estatais; 

(iii.b) não individualizaria as circunstâncias fáticas da transnacionalidade 

do crime, inscrita no art. 2°-V da Lei n. 12.850/2013; 

que não participava do grupo que deu sustentação política a Paulo Roberto 

Costa e não tomou parte em crimes ocorridos no âmbito da PETROBRAS; 

que, com relação aos crimes ocorridos no âmbito de contratos de Tecnologia 

da Informação, celebrados pela BR DISTRIBUIDORA: 

(v.a) são inconciliáveis as versões dos colaboradores Nestor Cerveró e 

Fernando Soares para os fatos; 

(v.b) auditoria interna realizada pela PETROBRAS não identificou a 

ocorrência de prejuízo financeiro; 

(v.c) a Policia Federal, em relatório conclusivo juntado ao Inq. 4319, 

afirmou não existir provas dos fatos atribuídos ao acusado; 

que, em relação aos crimes ocorridos no âmbito da TRANSPETRO: 

(vi.a) a apontada ilicitude da doação eleitoral da ODEBRECHT para a sua 

campanha em 2010 consta apenas dos depoimentos de colaboradores e de 

tabela apresentada pelo colaborador Fernando Reis, e, por isso, seria inapta 

para demonstrar sua participação em quaisquer crimes; 

(vi.b) somente depoimentos de colaboradores premiados indicam a ilicitude 

ou o seu envolvimento na doação eleitoral para a campanha de Gabriel 

Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012; 
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(vii) que, com relação ao recebimento de doação eleitoral de empresas integrantes 

do consórcio de Belo Monte, a denúncia não individualizaria sua conduta; 

(viu) que a denúncia configura movimento de criminalização da política; 

atipicidade do crime de organização criminosa, visto que: 

(ix.a) os fatos que lhe foram imputados seriam todos anteriores à edição da 

Lei n. 12.850/2013; 

(ix.b) as elementares do tipo penal não foram adequadamente demonstradas 

na denúncia, não havendo indicação da estrutura vertical da organização 

criminosa, da divisão de tarefas ou da estabilidade do vínculo entre os 

membros do grupo; 

que não restou caracterizada a coautoria, pois não há provas do vínculo 

subjetivo entre os denunciados ou da execução conjunta dos fatos criminosos; e 

que não se aplica o enunciado 711 da Súmula do STF ao caso, porque a 

denúncia não lhe imputa fatos após 2012 ;nem é caso de crime continuado, 

porquenão a denúncia não descreve as mesmas circunstâncias de tempo, lugar ou 

modo. 

Edison Lobão, em sua resposta à denúncia, alegou (fls. 1004/1074): 

(i) inépcia formal da denúncia, porque: 

(i.a) não teria individualizado sua participação na estrutura da organização 

criminosa, a qual foi descrita de forma genérica, sem indicação de atos que 

caracterizariam su prática das elementares do tipo penal ; apenas com 

referência a sua condição de Ministro de Minas e Energia, de 2008 a 2014, 

como fundamento para inclui-lo no "núcleo duro" do PMDB no Senado, de 

modo que a denúncia buscaria sua responsabilização penal objetiva e, por 

isso, impossibilitou que exercesse seu direito de defesa; 

(i.b) por estar a defesa "cerceada por não poder se defender do delito de 

organização criminosa sem se defender, na verdade, dos atos e condutas 

equivocadamente ensaiados a respeito dos demais crimes imputados à 

organização, em sua maioria esmagadora, ainda sob apuração em 

expedientes próprios" (fl. 1055); 
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(ii) falta de justa causa e inépcia material da denúncia, porque: 

(lia) teria sido ofertada com fundamento exclusivo em depoimentos de 

colaboradores premiados; 

(ii.b) trechos do Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016 

afastam as elementares do crime que lhe foi imputado, como a estrutura 

vertical e a divisão de tarefas; 

(ii.e) somente ingressou nos quadros do PMDB no final de 2007. Na 

condição de Ministro de Minas e Energia não exercia influência 

determinante sobre as nomeações da PETROBRAS — de competência do 

Conselho de Administração da companhia, o qual seguia as diretrizes do 

Poder Executivo Federal; 

(ii.d) em relação aos fatos que teriam ocorridono âmbito da TRANSPETRO, 

a denúncia não apontousua participação, e não é sequer no Inq. 4215; 

(ii.e) com relação aos crimes que teriam ocorrido no âmbito do Ministério 

de Minas e Energia, referentes às obras das Hidrelétricas do rio Madeira 

(Jirau) e de Belo Monte, os inquéritos que apuram especificamente tais fatos 

sequer foram concluídos. Acrescenta que não tinha influência na condução 

destes empreendimentos e não ficou demonstrada sua participação nos 

ilícitos; 

(ii.f) com relação aos crimes que teriam ocorrido no âmbito dos fundos de 

pensão, o Inq. 4516 ainda não foi concluído. 

Renan Calheiros, após fazer considerações sobre o princípio da individualização 

da pena, à "Operação Mãos Limpas" da Itália, à "criminalização da política" e a sua trajetória 

política, alegou (fls. 1185/1283): 

(i) inaplicabilidade do enunciado 711 da Súmula do STF ao caso, ante a diferença 

entre os dos elementos constitutivos dos tipos penais de quadrilha ou associação 

(antiga e nova redação do art. 288 do CP) e o de integrar organização criminosa. 

Destaca, em particular, a nova exigência penal de estrutura e de divisão de tarefas 

como elementos do tipo penal, para sustentar que são atípicos os fatos imputados 

na denúncia que são anteriores à edição da Lei n. 12.850/2013;; 

Inquérito 4326/DF 	 5 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

(ii) que as elementares do tipo penal que lhe foi imputado não foram 

adequadamente descritas na denúncia, tampouco haveria prova de sua prática, o 

que inviabilizaria o exercício do contraditório, nos seguintes termos: 

(ii.a) quanto à elementar de estruturação ordenada, afirma que o 

funcionamento da estrutura partidária não pode ser confundido com o da 

organização criminosa, e que as características desta não foram 

individualizadas; 

(ii.b) quanto à elementar de divisão de tarefas, afirma que suas atribuições 

no grupo criminoso não foram apontadas. Com  relação aos crimes em 

espécie, que teriam sido praticados pela organização criminosa descrita 

nesta denúncia, o Inq. 4216 teve a denúncia rejeitada pelo STF, ao passo que 

Inq. 4327 foi arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República; 

(ii.e) quanto à elementar de obtenção de vantagens de qualquer natureza, a 

denúncia não demonstra a forma e o modo como obteve a conclusão de que 

esquema ilícito implicou em prejuízos de R$ 5.500.000.000,00 para a 

PETROBRAS e de R$ 113.605.800,00 para a FRANSPETRO, nem como o 

locupletamento pelos 	acusados teria alcançado a monta de R$ 

864.526.518,64; 

(ii.d) quanto à elementar de affectio criminis societatis, o elemento 

subjetivo do tipo penal apontado na denúncia seiram apenas em relações 

políticas do acusado, não havendo prova de que essas relações consistiam 

em associação estável e organizada para a prática de crimes. 

(ii.e) quanto à elementar de permanência e estabilidade da organização 

criminosa, a denúncia narraria apenas episódios esporádicos e distanciados 

temporalmente, e "todos os fatos supostamente ilícitos narrados na 

denúncia, poderiam, em tese, ser apreciados caso a caso, sob a perspectiva 

do concurso de agentes, até porque não se vislumbra na peça acusatória a 

existência de um acordo entre os denunciados que verse sobre uma 

duradoura atuação em comum" (fl. 1282). 

Jader Barbalho, por sua vez, sustentou (fls. 1307/1316): 
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inépcia da denúncia, pois: 

(i.a) quanto aos crimes ocorridos no âmbito da PETROBRAS, só há menção 

a participação do acusado no ano de 2006, portanto antedo advento da Lei n. 

12.850/2013; 

(Lb) quanto aos crimes ocorridos no âmbito da TRANSPETRO, a denúncia 

seria demasiadamente vaga, sem demonstrar a estrutura voltada para a 

prática de crimes; 

(i.c) quanto aos crimes ocorridos no âmbito das obras para a construção da 

Hidrelétrica de Belo Monte, não haveria descrição pormenorizada do fato 

criminoso; 

falta de justa causa para o recebimento da denúncia, porque, nos tópicos em 

que apontou sua participação, baseia-se apenas em depoimentos de colaboradores. 

Romero Jucá alegou (fls. 1324/1371): 

falta de justa causa para a ação penal, porque a denúncia baseia-se apenas em 

depoimentos de colaboradores, salientando que a Procuradoria-Geral da 

República pediu o arquivamento de dois inquéritos instaurados em face do 

acusado, de n. 3977 e 3986; 

que não foi demonstrado o dolo do acusado, a existência de uma associação 

criminosa autônoma, o efetivo liame subjetivo entre os apontados integrantes do 

núcleo político da organização criminosa ou a permanência e estabilidade desta; 

inexistência dos apontados crimes ocorridos no âmbito da TRANSPETRO, 

pois o Inq. 4215 ainda não teve a denúncia recebida e o Inq. 4367 foi arquivado a 

pedido da Procuradoria-Geral da República; 

(is') inexistência dos apontados crimes ocorridos no âmbito do Ministério de 

Minas e Energia, visto que também são objeto de procedimentos ainda em fase de 

apuração; 

(v) inexistência dos apontados crimes ocorridos no processo legislativo, pois os 

ilícitos seriam, em verdade, mero exercício da atividade política, não havendo 

prova de ajustes espúrios em nenhum dos inquéritos ainda em andamento que 
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apuram especificamente esses episódios, quais sejam, Inqs. n. 4437, 4382, 4426, 

ou mesmo naqueles em que já oferecida a denúncia, os Inqs. 4413 e 4347. 

Todas as defesas requerem, ao final, a rejeição da denúncia, por inépcia ou falta de 

justa causa para a ação penal. 

Finalmente, o acusado Sérgio Machado reafirmou o compromisso que assumiu 

ao firmar o Acordo de Colaboração Premiada e se pôs à disposição da justiça para prestar 

esclarecimentos adicionais (fls. 1607/1612). 

No despacho de fls. 1622/1623, o Ministro Relator abriu vista ao Ministério 

Público Federal, na forma do art. 5° da Lei 8.038/1990. 

Vejamos separadamente cada uma das questões suscitadas nas respostas à 

denúncia. 

II— DAS QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA 

1. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORIGINALIDADE DA AÇÃO 

PENAL 

Valdir Raupp alegou, em sede preliminar, a ocorrência de dupla denúncia pelo 

mesmo fato (bis in idem) porque "o presente Inquérito 4.326/STF contém exatamente a 

mesma identidade acusatória, em relação a VALDIR RAUPP, da Ação Penal n. I.015/STE 

que se encontra em fase avançada de instrução, nas oitivas das testemunhas de defesa." (fl. 

749). 

Na Ação Penal 1015, ele é réu pela prática dos crimes de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro, ao passo que esta denúncia imputa-lhe a prática do crime de integrar 

organização criminosa, com causas de aumento de pena (art. 2°, caput e § 4°, II, III e V, da Lei 

n. 12.850/2013). 

Não há identidade entre as imputações feitas nas duas denúncias. É situação de 

concurso material de crimes, narrados em denúncias distintas de modo a conferir maior 

racionalidade e eficácia à investigação criminal, conforme preconiza o art. 80 do Código de 

Processo Penal. 
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Não há, assim, ofensa ao princípio da originalidade, nem bis in idem, no caso. 

2. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E 

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Todos os denunciados afirmam que a denúncia é inepta por narrar de modo 

insuficiente a conduta delitiva e as circunstâncias do crime que lhes foi imputado, e por não 

descrever a estrutura da organização criminosa. 

As alegações são improcedentes. 

Em relação a cada acusado, a denúncia descreveu detalhadamente, de maneira 

clara e objetiva, como integraram a organização criminosa e o papel de cada um , permitindo 

que compreendessem as imputações que lhe foram feitas e o exercitassem sua ampla defesa. 

Não há ofensa ao contraditório. Diante de casos similares, o Supremo Tribunal Federal 

decide: 

"AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações 

específicas baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. 

Possibilidade de plena defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância 

do disposto no art. 41 do CPP. Recebimento, exceto em relação ao crime previsto 

no art. 288 do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser 

recebida a denúncia que, baseada em elementos de prova, contém exposição 

clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, posiibilita plena e ampla 

defesa aos acusados." (STF, Pleno, INQ n. 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 

26.11.2008, m.v., DJE de 25.03.2010) 

A denúncia narrou o crime atribuído a cada acusado: organização criminosa, e 

como cada um a integra. 

No ponto, é fundamental destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, inclusive, considera que, especialmente em crimes complexos e cometidos por várias 

pessoas, como no caso dos autos, não se faz necessária uma exposição pormenorizada, em 

todas as suas peculiaridades, da conduta de cada um dos envolvidos. Basta descrever fatos 

que denotam o pertencimento de cada qual, o vínculo estável e permanente que os une e o 
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papel de cada um na estrutura da organização criminosa. . Ao analisar casos de crimes de 

autoria coletiva, essa Corte decidiu: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. 
DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. 
CRIME DE AUTORIA COLETIVA. PRECEDENTES STF. DECRETO DE 
PRISÃO CAUTELAR IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA NÃO 
IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
juntamente com mais dez co-réus, por integrar quadrilha armada voltada para 
prática de diversos crimes, especialmente delitos de extorsão relacionados a 
serviços de "segurança" e de "proteção". 

A denúncia descreve suficientemente a conduta do paciente, que, em tese, 
amolda-se ao delito descrito no art. 288 do Código Penal. 

A descrição dos fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo 
contido no art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação 
entre a conduta do paciente e a imputação da prática do crime de quadrilha. 

Há substrato fático-probatório suficiente para o inicio e desenvolvimento 
da ação penal de forma legítima, afastando a alegação de ausência de justa 
causa, sendo certo que a efetiva participação do paciente na prática do delito 
merecerá análise muito mais detida por ocasião do julgamento do mérito da 
ação penal. 

Ademais, "a jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de não exigir 
a individualização das ações de cada agente quando se trata de crime de 
autoria coletiva", sendo que o "decreto de prisão preventiva com fundamento 
em denúncia que descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam, 
não pode ser desconstituído por falta de justa causa". (HC 79.237/M5, Rel. 
Min. Nelson Jobim, DJ 12.04.2002). 

Observo que houve fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar 
do paciente, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a 
prisão se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do 
Código de Processo Penal. 

(omissis). 

Acrescento, por fim, que "primariedade, bons antecedentes, residência fixa e 
profissão lícita" são "circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da 
preventiva" (HC 84.341, rel. Mhi. Gilmar Mendes, DJ 04.03.2005). 

Habeas corpus denegado. (HC 98156, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 
06-11-2009 EMENT VOL-02381-04 PP-00952) 
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: 

CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. 

- Desde que permitam o exercício do direito de defesa, as eventuais omissões da 

denúncia, quanto aos requisitos do art. 41 do CPP, não implicam necessariamente 

na sua inépcia, certo que podem ser supridas a todo tempo, antes da sentença final 

(CPP, art. 569). Precedentes. 

- Nos crimes de autoria coletiva, a jurisprudência da Corte não tem 

exigido a descrição pormenorizada da conduta de cada acusado. 

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que 

não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em 

tese, crime. 

- H.C. indeferido (STF, 2a  Turma, HC n. 85726/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 

16.08.2005, v.u., DJU de 23.09.2005, p. 50) 

Contudo, em que pese a jurisprudência do STF admitir a descrição sucinta da 

conduta dos acusados por quadrilha (ou organização criminosa)„ a denúncia descreveu de 

forma clara, objetiva e individualizada a atuação de cada um dos denunciados como seu 

integrante: narra que, desde 2004, desvirtuando-se de sua atuação política e parlamentar, 

passaram a integrar pessoalmente o núcleo político de organização criminosa estruturada para 

desviar e apropriar-se, em proveito próprio e alheio, de vantagens indevidas relativas ao uso 

de recursos públicos destinados a obras e serviços de elevada monta, no âmbito da 

Administração Pública Federal direta e indireta. 

A denúncia narrou que as ações criminosas praticadas pela organização criminosa 

tiveram como objetivo principal arrecadar vantagem indevida às custas dos cofres da 

TRANSPETRO e da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), por meio dos contratos 

firmados no âmbito das Diretorias de Abastecimento e Internacional, no período de 2004 a 

2014, embora a atuação do grupo não tenha se limitado a ela. A denúncia refere-se, por isso, a 

acórdão do TCU, que estimou prejuízos para a PETROBRAS estimados em R$ 29 bilhões'. 
2 	Acórdão n. 3089/2015 — TCU — Plenário. Destaca-se o seguinte trecho: "9.1.4. o overcharge em 17 pontos 

percentuais então estudado, considerando a massa de contratos no valor total da amostra de R$ 52,1 bilhões 
(valor corrigido pelo IPCA), apontam uma redução do desconto nas contratações de, pelo menos, R$ 8,8 
bilhões, em valor reajustado pelo IPCA até a data da conclusão do estudo que ora se apresenta; 9.1.5. se 
ampliado o escopo dos estudos para além da diretoria de abastecimento (em exata sincronia de critérios 
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Segundo a denúncia, os beneficiados pagaram vantagem indevida de pelo menos R$ 

864.526.518,64 ao núcleo político da organização criminosa, integrado pelos acusados. 

A denúncia descreveu com clareza a complexa estrutura da organização criminosa 

e apontou sua subdivisão em quatro núcleos , assim como a interação entre eles, a saber: 

núcleo político, formado por determinados políticos e parlamentares 

vinculados a partidos políticos; 

núcleo econômico, formado por membros de empresas contratadas pela 

Administração Pública direta e indireta, que pagavam vantagens indevidas a funcionários de 

alto escalão e aos componentes do núcleo político; 

núcleo administrativo, formado por determinados funcionários de alto escalão 

da Administração Pública; e, finalmente; 

o núcleo financeiro, formado por operadores de cada núcleo, que 

concretizavam a lavagem de dinheiro e o repasse das vatangens indevidas a cada membro da 

organização criminosa. 

A denúncia narrou, ainda, que a atuação do núcleo econômico era intrinsecamente 

dependente da atuação do núcleo político, uma vez que este era responsável por indicar e 

manter os integrantes do núcleo administrativo da organização criminosa em cargos-chave 

nos entes públicos contratantes de obras e serviços públicos, de modo a que praticassem os 

atos necessários para realização dos interesses ilícitos da organização criminosa. 

O núcleo econômico da organização criminosa financiava os integrantes do 

núcleo político. Não obstante, precisava ainda comprar proteção Em paralelo, em constante 

contato com todos os núcleos citados, figura o núcleo financeiro, responsável por viabilizar o 

repasse de valores. 

Há, inclusive, um tópico específico na denúncia que detalha a origem, a estrutura 

e o modo de atuação da organização criminosa (que será analisado mais aprofundadamente na 

parte que trata da justa causa), de forma que as alegações de descrição insuficiente não se 

sustentam. 

utilizados pela Petrobras em seu balanço contábil RMF-3T-4T14, peça 13), o prejuízo total pode chegar a R$ 
29 bilhões; 9.1.6. os prejuízos prováveis então estimados referem-se somente à redução do desconto na fase 
de oferta de preços (sem contar aditivos, que não foram crivados por concorrência e não enfrentam, em tese, 
os efeitos diretos da negociação de preços entre as "concorrentes"); (...)". Vide também Laudo de Perícia 
Criminal Federal n. 2311/2015-SETEC/SR/DPF/PR. 
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É evidente que a denúncia não faz a descrição exaustiva de todas as frentes de 

atuação da organização criminosa. Isso porque, os ora denunciados compõem apenas uma 

fração de um dos núcleos da organização, o político. O papel que a eles cabia era o mesmo, e 

consistia em compor e apoiar a base política no Congresso Nacional, angariando força política 

para, por um lado, indicar a cargos estratégicos da administração de empresas estatais os 

integrantes do núcleo administrativo da organização criminosa; e, de outro, negociar medidas 

legislativas de interesse dos membros de seu núcleo econômico. 

Estas considerações demonstram a improcedência do argumento das defesas de 

Valdir Raupp e de Renan Calheiros, porque a denúncia descreve a estrutura verticalizada da 

organização criminosa. Imputa o delito a integrantes da cúpula do grupo. Entre eles, não há 

relações de subordinação ou hierarquia, mas esforço mútuo e coordenado — no limite da 

conveniência das partes envolvidas — para atingir interesses comuns. 

A descrição da estrutura organizativa, da divisão de tarefas, de crimes praticados e 

também das vantagens auferidas pelos integrantes deste núcleo, portanto, elucida a 

participação dos acusados no crime imputado. 

A segmentação das denúncias corresponde às regras de competência por 

prerrogativa de foro inscritas no art. 102-1- "b" da CF/88 e do art. 80 do Código de Processo 

Penal. 

A cisão do Inq. 3989, no qual se apurava originalmente todos os integrantes do 

núcleo político da organização criminosa que gozam de foro por prerrogativa de função, teve 

por finalidade otimizar a investigação, ante a pluralidade de investigados e os diversos 

contextos delitivos nos quais se inseriam. 

Não obstante, como já demonstrado acima, a denúncia descreve de modo 

suficiente a estrutura da organização criminosa e o modo como as tarefas se dividiam entre os 

diversos núcleos que a integravam, de modo que restou plenamente garantido o exercício do 

direito ao contraditório e à ampla defesa, afastando a alegação de inépcia da denúncia. 

Ainda quanto à descrição do crime, algumas das defesas alegam não haver na 

conduta dos imputados ânimo associativo de caráter estável e permanente, seja porque a 

denúncia cuidaria apenas de episódios isolados no tempo, seja porque a aludida cooperação 

seria inexistente. 
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A referência aos crimes identificados até o momento, com breves relatos do estado 

atual de cada procedimento investigativo, teve o propósito de elucidar a participação dos 

acusados no crime de organização criminosa, e as provas coligidas. 

Edison Lobão alega que "não existia tal confluência de intenções e ações, 

tampouco o alegado nexo intersubjetivo entre os denunciados em promover nomeações que 

reverteriam em suposta vantagem indevida, tal qual quer fazer crer a PGR" (fl. 1042).0 

conteúdo probatório dos autos, todavia, aponta na direção oposta. Há diversos elementos de 

prova que demonstram a cooperação, por mais de uma década, entre todos os acusados na 

prática de crimes contra a Administração Pública — naturalmente, nem todos eles envolvidos 

sempre em todos os episódios nanados. Era comum, inclusive, que certos agentes ora 

denunciados solicitassem vantagens indevidas em favor dos demais, a reforçar a confiança 

mútua que existia entre os acusados. 

Feita esta observação, é importante destacar que é natural a existência de tensões 

nos quadros de qualquer organização criminosa. 

Não é razoável esperar que agentes dedicados à prática de infrações penais 

estejam sempre em acordo frente a qualquer situação que surja no horizonte. Ao contrário, a 

presunção mais adequada é a de que esses agentes estejam em permanente disputa, 

evidentemente velada, pelo controle da organização criminosa — seja por discordarem dos 

métodos por ela adotados em dado momento, seja pela ambição de concentrar as vantagens 

advindas das práticas delitivas. 

Concordância absoluta entre todos os integrantes do grupo em quaisquer questões 

que se apresentem não é elemento constitutivo do tipo penal de organização criminosa. 

Importa para a prática do delito que os agentes envolvidos, a despeito de discordâncias 

pontuais ou conflitos internos, atuem uns com os outros de modo a praticar outras infrações 

penais, beneficiando-se da atuação estável e permanente e da divisão de tarefas. 

A permanência e estabilidade do vínculo associativo que caracteriza as 

organizações criminosas, portanto, são examinadas no contexto do equilíbrio de eventuais 

forças que disputam a agenda, a hegemonia e a atuação do grupo. Dito de outra forma, no fato 

de que, a despeito de tensões internas, a agremiação se revele apta à prática de crimes ao 

longo do tempo. Segundo a denúncia, a organização criminosa, da qual os denunciados eram 

integrantes de cúpula, satisfaz tal requisito legal. 
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No que pertine à individualização das condutas, melhor sorte não socorre aos 

acusados. 

A denúncia, ao longo de todo o tópico 2, descreve pormenorizadamente a atuação 

de cada um dos denunciados, apontando os depoimentos e provas em que se baseou. No 

ponto, vale destacar que os depoimentos dos colaboradores foram utilizados para demonstrar 

a ordem cronológica dos fatos, representando o fio condutor da narrativa, a qual é corroborada 

por outras provas, citadas ao longo do texto. 

A individualização das condutas imputadas aos denunciados e a descrição da 

estrutura e funcionamento da organização criminosa são as exigências legais para a denúncia, 

que, por isso, não é inepta. 

3. DA JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL 

A alegação de ausência de justa causa é improcedente. 

Segundo a jurisprudência do STF, "a justa causa é constatada pela presença de 

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

julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o Parquet da 

produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória" (Inq 2.588, Rel. 

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

No caso em tela, os elementos probatórios trazidos aos autos e a narrativa contida 

na denúncia revelam à saciedade a presença de justa causa para abrir a ação penal, 

assegurando aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa. Contém, portanto, 

imputação delimitada, em que se descrevem as condutas criminosas imputadas e todos os 

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

de discussão de ausência de condições para a ação penal, envolvendo, de outra sorte, exame 

de mérito. 

3.1. DA EXISTÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: DIVISÃO DE TAREFAS, ESTRUTURAÇÃO 

ORDENADA E MODUS OPERANDI 
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A denúncia tem lastro probatório suficiente para deflagrara persecução penal. Não 

se sustenta a afirmação dos denunciados de que a denúncia estaria apoiada em prova única, 

consistente em delações contraditórias entre si. 

A denúncia está baseada em inúmeros e robustos elementos indicativos de que, 

desde 2004, os denunciados, na qualidade de políticos e parlamentares, ligados a partido 

político com atuação no Senado Federal, integraram-se ao núcleo político3  de uma influente 

organização criminosa estruturada para arrecadar, em proveito próprio e alheio, vantagens 

indevidas por meio da utilização de diversos órgãos e entidades da Administração Pública 

direta e indireta, tais como a PETROBRAS, a TRANSPETRO, o Ministério de Minas e 

Energia e mesmo o Congresso Nacional. 

Para tanto, influíram para que fossem nomeadas para cargos ou empregos 

públicos-chave pessoas já de antemão comprometidas com a arrecadação de "vantagens 

indevidas", as quais compuseram o núcleo administrativo da organização criminosa, fazendo 

a ponte com os empresários (integrantes do núcleo econômico) 

Nesse sentido, a denúncia narra que, já em 2003, primeiro ano do Governo Lula, 

os acusados integraram-se ao núcleo político da organização criminosa, formada inicialmente 

pela cúpula do PT e por empresários próximos quela agremiação, notadamente aqueles do 

grupo ODEBRECHT. 

A integração dos acusados à organização criminosa teve como resultados, em um 

primeiro momento, a nomeação de Sérgio Machado para a presidência da TRANSPETRO e, 

posteriormente, a cooptação de Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, das Diretorias de 

Abastecimento e Internacional da PETROBRAS, com o propósito de que esses agentes 

integrassem o núcleo administrativo a organização, atuassem na arrecadação de vantagens 

ilícitas em decorrência da criação de facilidades para as empresas cujos representantes eram 

componentes do núcleo econômico da organização criminosa e que, com frequência, 

celebravam contratos com essas estatais. 

Como contrapartida a estas nomeações, o PMDB passou a apoiar no Congresso 

Nacional, em especial no Senado Federal, projetos de interesse do Poder Executivo, tais como 

a Reforma da Previdência de 2003, a prorrogação da Contribuição Provisória sobre 

Integrado também por parlamentares do PMDB da Câmara dos Deputados, do Partido Progressista — PP — e 
do Partido dos Trabalhadores — PT —, que compunham subnúcleos políticos específicos, não havendo, entre 
os integrantes do PT, do PP e do PMDB, uma relação de subordinação e hierarquia, sendo uma relação de 
aderência de interesses comuns, marcada por uma certa autonomia. 
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Movimentação Financeira, bem como a dar apoio ao PT nos desdobramentos da CPI dos 

Correios, no bojo da qual foi revelado o esquema do "Mensalão". 

Segundo a denúncia, o alinhamento entre integrantes de dois grandes partidos 

políticos (o PMDB e o PT), desse modo, tornou-se maior. No final de 2006, superadas certas 

resistências internas, apresentadas principalmente por determinados integrantes do núcleo 

político da organização criminosa vinculados ao PMDB da Câmara dos Deputados, o partido 

passa a compor a base aliada do Governo Lula. Segundo a denúncia, "a relação com o 

Governo Federal trazia não só a base para o desenvolvimento de projetos políticos do 

Partido, mas também a oportunidade de associação com funcionários públicos e com agentes 

privados, no escopo de obter vantagens indevidas mediante a prática de inúmeras infrações 

penais" (fl. 339). 

A articulação dos projetos políticos dos partidos políticos -- cujos integrantes 

compunham a organização criminosa -- com a obtenção de vantagens indevidas de interesse 

da organização criminosa era o ponto fulcral das atividades desse grupo. Por isso, até para 

obter sinergia entre as diversas atribuições dessas pessoas, a estruturação dos diversos 

núcleos da organização criminosa espelhava, grosso modo, a forma como esses membros se 

desincumbiam de suas atividades lícitas4. 

Por isso não procede o argumento das defesas dos acusados no sentido de que a 

descrição da estrutura criminosa, feita na denúncia, não é corroborada por elementos aptos a 

configurar justa causa para a ação penal. Ao contrário, a denúncia faz exaustivas descrições 

dos quatro grandes núcleos nos quais era dividida a organização e das atribuições específicas 

dos integrantes de cada um deles, com particular atenção, como não poderia deixar de ser, 

para o núcleo político de pessoas vinculadas ao PMDB do Senado, ao qual pertenciam os ora 

denunciados. 

Ao núcleo político da organização criminosa cabia, por um lado, apoiar os 

projetos de interesse do Poder Executivo no Congresso Nacional, do que decorria seu capital 

político para indicar e dar sustentação a funcionários de alto escalão de estatais, tais como a 

PETROBRAS e a TRANSPETRO que atuaram em favor dos interesses escusos da 

organização criminosa. 

Nesse sentido, a denúncia descreve os diversos eixos de atuação da organização 

criminosa nos quais o núcleo político integrado por pessoas também vinculadas ao PMDB do f\  
4 	Salvo o núcleo financeiro, ao qual cabia a intermediação e trânsito das vantagens indevidas mediante 

estratégias de lavagem de dinheiro, atividades inerentemente criminosas. 
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Senado era operante, quais sejam: a PETROBRAS, a TRANSPETRO, o Ministério de Minas 

e Energia, o processo legislativo e os fundos de pensão de estatais. Narrou o papel dos 

acusados nessa estrutura delitiva, relativamente a cada um dos eixos descritos acima. Em 

seguida, a denúncia referiu-se a crimes que teriam sido praticados pela organização criminosa, 

apurados em outros procedimentos investigativos — alguns já objeto de denúncia, outros ainda 

em fase inquisitorial —, de modo a ilustrar a participação de cada um dos denunciados e como 

suas condutas caracterizam as elementares do tipo penal a eles imputado neste feito. 

Paulo Roberto Costa, originalmente indicado pelo PP para atuar na PETROBRÁS, 

veio a obter o apoio de parte da bancada do PMDB no Senado, em 2006, fato determinante 

para que se mantivesse naquele cargo até 2012. Este episódio, narrado pelo próprio ex-Diretor 

de Abastecimento da PETROBRAS, é confirmado pelos colaboradores Deicídio do Amaral, 

Fernando Baiano e Alberto Youssef. A ocorrência de um almoço, no qual foi negociado esse 

acordo, é reconhecida pelo Deputado Federal Aníbal Gomes, correligionário de Renan 

Calheiros, por este Senador e também por Romero Jucá, embora os dois últimos neguem 

que tenham prometido apoio a Paulo Roberto Costa nesse encontro. 

A denúncia enumera os contratos, aditivos e transações extrajudiciais celebrados 

pelas empresas Engevix Engenharia S/A., Gaivão Engenharia S/A., Construções e Comércio 

Camargo Corrêa S/A., UTC Engenharia S/A., OAS Engenharia S/A., Mendes Júnior Trading 

e Engenharia S/A. com  a Petrobras, no âmbito da Diretoria de Abastecimento, nos quais 

houve o pagamento de vantagem indevida no montante de, ao menos, 1% de seus valores 

globais. Especifica, também, os contratos firmados pela Petrobras, na Diretoria de 

Abastecimento, com a Odebrecht, que ocasionaram o pagamento de vantagem indevida de, no 

mínimo, R$ 19.321.442,31 (dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e trinta e um centavos). 

Relaciona, ainda, contratos fraudulentos firmados pelas empresas Engevix 

Engenharia S/A., Gaivão Engenharia S/A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A., 

Utc Engenharia S/A., OAS Engenharia S/A., Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A. com  

empresas de fachada de Alberto Youssef, como estratégia de lavagem do dinheiro advindo da 

corrupção. 

Há, também, a relação de empresas que continuaram a pagar vantagens indevidas 

a Paulo Roberto Costa em decorrência de contratos firmados na época em que ele exercia a 
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função na sociedade de economia mista, por meio da celebração de contratos fraudulentos 

com sua consultoria, a Costa Global Consultoria e Participações Ltda., e as empreiteiras. 

Tais informações foram obtidas em acórdãos do Tribunal de Contas da União, em 

relatórios de análise das movimentações financeiras das empresas de fachada de Alberto 

Youssef, especificamente utilizadas para a lavagem de ativos, bem como em anotações 

particulares de Paulo Roberto Costa, obtidas em operações de busca e apreensão realizadas 

antes da celebração de acordo de colaboração premiada, e de contratos assinados e em 

andamento entre construtoras e a Costa Global. 

Outro Diretor da PETROBRAS que também atuou no interesse da organização 

criminosa integrada por membros da cúpula do PMDB no Senado foi Nestor Cerveró, no 

primeiro semestre de 2006. 

Foi "apadrinhado" pelo PMDB, em jantar na casa de Jader Barbalho, no qual 

estavam presentes Jorge Luz, Paulo Roberto Costa, Sérgio Machado e Renan Calheiros. 

Sua ocupação do cargo, todavia, foi curta, em razão de não corresponder às 

expectativas de arrecadação de Eduardo Cunha, o qual articulou, junto a Michel Temer e 

Henrique Eduardo Alves, que Jorge Luiz Zelada o substituísse. A partir daí, a Diretoria 

Internacional da PETROBRAS passou a estar também vinculada a integrantes do PMDB da 

Câmaras. 

Segundo a denuncia, a despeito de eventuais tensões existentes entre os 

integrantes do núcleo político da organização criminosa — as quais são inerentes a tais 

estruturas delitivas como a qualquer agremiação humana —, as relações estabelecidas entre 

seus integrantes eram mais de cooperação do que de disputa. Importante elemento que 

corrobora esta assertiva são os dados extraídos de perícia feita no celular de Eduardo Cunha, 

apreendido por força da Ação Cautelar n. 4044, nos quais há trocas de mensagem com o 

Senador Romero Jucá, as quais evidenciam as tratativas em torno de nomeações e visitas a 

agentes públicos da Administração, inclusive da PETROBRAS (fls. 369/373). 

A defesa de Edison Lobão questiona trecho da denúncia no qual se afirma que 

"Paulo", aludido por Romero Jucá em um dos diálogos, seria Paulo Roberto Costa, 

afirmando que "o mínimo que se esperaria de uma investigação que se propõe séria seria 

buscar elucidar quem seria o tal 'Paulo', além de diligenciar para esclarecer o conteúdo de 

Esse ajuste foi especialmente proveitoso para Eduardo Cunha, que recebeu 1.311.700,00 francos suíços 
apenas em decorrência de contrato de exploração firmado pela PETROBRAS e a Compagnie Béninoise des 
Hydrocarbures na República do Benin (Processo n. 5051606-23.2016.4.04.70002FPR). 

Inquérito 4326/DF 	 19 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

tal conversa, em vez de simplesmente lançar mão de um trecho de conversa de terceiros que, 

nem de longe, confere base empírica à acusação" (fl. 1039). 

Ocorre que, na página seguinte àquela na qual contido o trecho questionado pela 

defesa, há mais extratos das mensagens trocadas por Eduardo Cunha e Romero Jucá que 

apontam para o fato de que "Paulo" seria, com efeito, Paulo Roberto Costa, conforme segue 

(fls. 371/373): 

O Relatório de Análise de Material Apreendido n. 137/2016, mostra que, na mes-
ma data, Henrique Eduardo Alves e ROMERO JUCÁ estiveram no edifício da 
PETROBRAS em Brasília. 

Nota-se que a conversa com Eduardo Cunha se inicia às 15h:22, e já às 15h:57 
ROMERO JUCÁ entra na PETROBRAS, demonstrando a pressa em chegar ao 
local. 
Nesse mesmo dia, não constam entradas na PETROBRAS do Rio de Janeiro ten-
do Paulo Roberto Costa como visitado. Assim, tudo indica que Paulo Roberto 
Costa estava na PETROBRAS em Brasília. 
Alexandre Jardim teve vinculo de servidor do gabinete de ROMERO JUCÁ. No 
próprio registro de entrada da visita consta "Senado Federal" no campo "empresa 
visitante". 
O mesmo Alexandre Jardim tem mais duas visitas registradas a Paulo Roberto 
Costa e mais de 150 visitas para diferentes pessoas na PETROBRAS, no período 
de 2008 a 2015. 
ROMERO JUCÁ pessoalmente visitou a PETROBRAS outras vezes, inclusive 
para tratar com Paulo Roberto Costa e diretores diversos: 
Adicionalmente, constam nove visitas do empresário Leandro Augusto Cruz de 
Souza como sendo do "Gabinete do Senador ROMERO JUCÁ" na PETRO-
BRAS, em Brasília, no ano de 2011. Uma das pessoas jurídicas relacionadas a 
Leandro Souza tem sede em Boa Vista, domicílio eleitoral de ROMERO JUCÁ. 

Esta análise também aponta para a ingerência que agentes políticos, em especial 

os integrantes da organização criminosa, detinham sobre os dirigentes de estatais. Assim, 

ainda que não haja subordinação hierárquica legal entre a PETROBRAS, e a TRANSPETRO 

e o Ministério de Minas e Energia ou outros agentes políticos, fato realçado pela defesa de 

diversos dos acusados, a investigação mostrou que a realidade do sistema político brasileiro 

opera de forma fundamentalmente diversa do mero regime jurídico da supervisão ministerial. 

Outro eixo de estruturação da organização criminosa era aquele referente à 

TRANSPETRO, também sob a alçada do núcleo político integrado por políticos vinculados 

ao PMDB do Senado. 
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Sérgio Machado, Presidente da TRANSPETRO de 2003 a 2015, foi indicado por 

esse grupo e dele recebia sustentação política, tendo grande proximidade com todos os 

acusados, demonstrada, nos autos, por depoimentos de colaboradores6  e por uma gravação de 

conversa.7 

A denúncia descreve a atuação do colaborador na arrecadação de "vantagens 

indevidas" em favor de si mesmo e dos demais acusados. Como comprovação, traz confissão 

de Sérgio Machado, nos autos do Inq. 4.2158, de que os políticos responsáveis pela sua 

nomeação na TRANSPETRO foram principalmente Renan Calheiros, Jader Barbalho, 

Romero Jucá, José Sarney e Edison Lobão, os quais, nos termos descritos na denúncia, 

teriam recebido vantagem indevida repassada por aquele, tanto por meio de doações oficiais 

quanto por meio de dinheiro em espécie. 

É importante destacar que tal confissão deu-se nos autos do Inq. 4.215, antes 

mesmo de Sérgio Machado firmar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público 

Federal. 

Segundo a denúncia, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, em depoimento 

no acordo de colaboração premiada, também disse que Sérgio Machado, então Presidente da 

TRANSPETRO, apresentou-se como arrecadador de vantagem indevida para pessoas 

vinculadas ao PMDB ainda em 2008. Mais especificamente, apresentava-se como arrecadador 

para alguns integrantes do PMDB, mencionando expressamente Renan Calheiros e Romero 

Jucá. Fernando Reis era diretor da Lumina, antiga Odebrecht Ambiental, empresa do grupo 

Odebrecht, de modo que representava esse conglomerado perante a TRANSPETROY 

Por outro lado, a denúncia apresenta, detalhadamente, o modus operandi 

empregado por Sérgio Machado na consecução de vantagem indevida perante as empresas 

que contratavam com a TRANSPETRO. Segundo declarações dele próprio, sua atividade de 

Presidente era guiada por duas diretrizes: extrair o máximo possível de eficiência das 

empresas contratadas pela estatal, tanto em qualidade quanto em preço; e extrair o máximo 

possível de recursos ilícitos para repassar aos políticos que o garantiam no cargo. Para 

arrecadar os recursos ilícitos, afirmou negociar diretamente com as empresas que venciam as 

licitações. 
6 	Paulo Roberto Costa no Termo de Depoimento n. 6 (Fls. 36-39 do Inquérito n. 4.215 — Feitos STF). Deicídio 

do Amaral no Termo de Depoimento n. 15 (depoimentos de colaboradores). Ricardo Pessoa no Termo de 
Depoimento n. 5 (depoimentos de colaboradores). 

7 	Constantes do Inquérito n. 4.367, ora juntado em mídia (Feitos - STF). 
Fls. 430-432. 

9 	Vide depoimento em mídia à fi. 1.854 do Inquérito n. 4.215. 
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Entre os diversos fornecedores da TRANSPETRO, Sérgio Machado selecionou 

alguns que preenchiam os seguintes requisitos: capacidade técnica, preço de mercado, 

aceitação da fiscalização da estatal, proximidade entre ele e seus controladores ou presidentes 

e aceitação de pagamento de vantagem indevida. 

Nessa linha, Sérgio Machado selecionou a Queiroz Gaivão, a Camargo Corrêa, a 

Gaivão Engenharia, a Estre Ambiental, a Pollydutos, a Essencis Soluções Ambientais, o 

Estaleiro Rio Tietê, a NM Engenharia e a Lumina Resíduos Industriais (do grupo Odebrecht), 

que aceitaram pagar vantagem indevida praticamente em base mensali° 

O pagamento se dava no exterior ou em espécie, se ao próprio Sérgio Machado, 

assim como por doação oficial ou em espécie, se aos políticos da base de apoio a ele. 

Como elementos de confirmação das relações espúrias entre esses diversos 

agentes, há registros de entrada na TRANSPETRO de Renan Calheiros, de seu filho José 

Renan Vasconcelos Calheiros Filho e de seu servidor Everaldo França Ferro. Este último 

apontado pelos colaboradores Sérgio Machado e Ricardo Pessoa como intermediário do 

Senador Renan Calheiros em tratativas ilícitas, bem como declarações de diversos 

colaboradores premiados, como Deicídio do Amaral, Paulo Roberto Costa, Nelson Cortonesi 

Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaido, ambos da NM Engenharia, e ainda de 

investigados não colaboradores". 

Há, também, avaliações acerca da evolução no montante do valor dos contratos 

celebrados entre a NM Engenharia e a IRANSPETRO, que cresceu mais de sete vezes de 

2008 a 2010, período apontado pelos colaboradores como aquele em que a empresa efetivou 

pagamentos de vantagem indevida por solicitação de Sérgio Machado, beneficiando diversos 

partidos políticos, como o PMDB, PSDB, PT, PC do B e PP. 

A denúncia segue narrando outro âmbito de atuação do subnúcleo político de que 

ora se cuida, o do processo legislativo, no qual a figura de Milton de Oliveira Lyra Filho 

assume proeminência na condição de intermediário na negociação de projetos de lei e 

medidas provisórias, com o consequente pagamento de vantagens indevidas e lavagem de 

dinheiro em beneficio de Senadores do PMDB. 

10 Wilson Quintella Filho, relacionado à Estre Ambiental, a Pollydutos, a Essencis Soluções Ambientais e ao 
Estaleiro Rio Tietê, além de outros sócios dessas pessoas jurídicas, admitiram doações a pedido de RENAN 
CALHEIROS, embora neguem se cuidar de vantagem indevida (vide depoimentos e documentos no vol. 8 do 
Inquérito n. 4.215— Feitos SIP). 

II 
	

Ver nota de rodapé n. 58 da denúncia. 
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A proximidade desse operador ao núcleo do PMDB no Senado, composto pelos 

acusados Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp, Edison Lobão e também por 

Eunício Oliveira, é atestada pelos colaboradores Deicídio do Amaral e Nelson José de Mello, 

ex-diretor institucional do grupo Hypermarcas, e também por declarações de observadores de 

pagamentos ilícitos realizados no âmbito da Prefeitura de Maceió, quando comandada por 

Cícero Almeida, aliado de Renan CalheirosI2. 

O colaborador Nelson Mello relata ter conhecido Milton Lyra em meados de 2012 

e estreitado relacionamento com ele em 2013, momento a partir do qual o operador 

frequentemente lhe solicitava pagamentos indevidos, por meio da celebração de contratos 

fictícios com empresas "de fachada". Esses pagamentos, em tudo semelhantes às operações de 

Alberto Youssef, amplamente detalhadas nos diversos processos relativos à "Operação Lava 

Jato", tinham como beneficiários Senadores do PMDB, fato atestado pelo colaborador em 

razão de ter se reunido em algumas oportunidades com Romero Jucá e Renan Calheiros, 

inclusive na residência oficial da Presidência do Senado Federal quando este último ocupava 

o cargo. 

A denúncia enumera, a partir desse ponto, diversos contratos fraudulentos 

firmados entre a Hypermarcas ou suas subsidiárias e empresas de titularidade de Milton Lyra, 

nos anos de 2014 e 2015. Esses dados foram obtidos a partir da quebra de sigilo bancário nos 

autos da AC 4275 e da quebra de sigilo bancário e telemático nos autos da AC 4313, no bojo 

da qual se obteve também e-maus que demonstram as tratativas internas na Hypermarcas para 

a realização desses pagamentos. 

Em um desses e-maus, enviado por Sílvio Tadeu Agostinho a Nelson Mello e a 

Carlos Scorsi, em 8/8/2014, o remetente indaga acerca da alteração dos valores contratuais, 

para que não ficasse 1/3 do montante total para cada contratada, elemento que demonstra o 

caráter fictício dessas contratações (fl. 391). 

Outros elementos que corroboram esse relacionamento são os termos de contratos 

de mútuo fictícios celebrados pelas empresas do operador e a Hypermarcas, obtidos por meio 

da AC 4195, de busca e apreensão em endereços das pessoas jurídicas de Milton Lyra, bem 

como em sua residência. 

12 	Ver nota de rodapé n. 76 da denúncia. 
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Há, também, os dados obtidos a partir da quebra do sigilo telemático de Milton 

Lyra, nos autos da AC 4276, que corroboram o intenso relacionamento entre ele e Nelson 

Mello. 

Registros de entrada de Milton Lyra no escritório da Hypermarcas, obtidos junto à 

administradora do condomínio do prédio, mostram que o operador foi ao local 20 vezes no 

período compreendido entre os dias 06/03/2014 e 27/10/2015, das quais 17 tiveram a 

finalidade de visitar Nelson Mello. 

A denúncia, até este ponto, demonstrou a existência do relacionamento entre 

Milton Lyra e Nelson Mello, bem como a realização de diversos pagamentos pela 

Hypermarcas a empresas do operador, sem que houvesse a contraprestação de serviços de 

qualquer natureza, com base em farta documentação e elementos de prova obtidos no curso 

das investigações, de forma independente dos depoimentos prestados por colaboradores 

premiados. Ato contínuo, o órgão acusatório desincumbiu-se do ônus de demonstrar que essas 

operações sub-reptícias tinham como beneficiários finais os acusados, em razão dos 

"serviços" por eles prestados à Hypermarcas em suas atuações legislativas. 

Desse modo, há a adequada descrição também desse eixo de atuação da 

organização criminosa, na qual estão suficientemente delimitadas as atribuições do núcleo 

financeiro — no ponto representado por Milton Lyra —, voltada à intermediação dos 

pagamentos indevidos, e do subnúcleo político do PMDB do Senado, que materializava no 

âmbito do projeto legislativo interesses econômicos de agentes privados dispostos a pagar 

bem por isso. 

João Alves de Queiroz Filho, presidente da Hypermarcas, afirmou em depoimento 

dado na condição de testemunha que Nelson Mello "comprou" a atuação dos parlamentares 

para quando precisasse. 

Além disso, a denúncia transcreve diversos e-maus obtidos junto à Comissão de 

Valores Mobiliários, em razão da quebra de sigilo bancário e telemático decretada nos autos 

da AC 4313, nos quais se vê tratativas de Nelson Mello com Milton Lyra e também 

diretamente com parlamentares, acerca de projetos legislativos, tais como a MP 627/2003 (fl. 

397), texto referente a ICMS estadual (fl. 398) e projeto de lei complementar (fl. 399). Há 

também transcrição de planilhas de controle de pagamentos a parlamentares (fl. 400), dentre 

as quais se destaca a nomeada "Projeto Sal Gema I (AL)", em referência a Renan Calheiros. 
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Outro parlamentar próximo de Milton Lyra é o acusado Romero Jucá, o qual 

consta de lista de passageiros de um voo registrado em caderno do grupo ML Group, 

apreendida em razão de busca e apreensão decretada nos autos da AC 4195. 

Na sequência, está exposta na denúncia a peculiar movimentação financeira das 

empresas de Milton Lyra, a demonstrar que se tratam de típicas operações de movimentação 

de valores ilícitos (fl. 402). 

Acerca dos relacionamentos do operador com diversos envolvidos nas 

investigações da "Operação Lava Jato", é ilustrativo o seguinte trecho (fls. 403/404): 

A quebra de sigilo telemático de Milton Lyra na ação cautelar mostra que há entre 
seus contatos uma série de pessoas envolvidas na "Operação Lava Jato", a exem-
plo de Alexandre Romano, João Appel Matos (contador de RENAN CALHEI-
ROS, Aníbal Gomes e do próprio Milton Lyra), Anel Parente (colaborador da 
Odebrecht), Arthur Lira, Benedito Lira, Bruno Mendes (intermediário de RE-
NAN CALHEIROS no âmbito da TRANSPETRO), Flávio Calazans (relaciona-
do ao caso Belo Monte), Ciro Nogueira, "Cláudio Odebrecht" (Cláudio Melo Fi-
lho, como se indicará abaixo), Danielle Pepper (marqueteira envolvida com Fer-
nando Pimentel, governador de Minas Gerais), Eduardo Cunha, Eduardo da Fonte 
(Deputado Federal do PP já denunciado por duas vezes na "Operação Lava Jato", 
"Everaldo Renan" (Everaldo França Ferro, servidor e intermediário de RENAN 
CALHEIROS), Fábio Cleto (ex-diretor da Caixa, envolvido no caso da Opera-
ção Sépsis), Fernando Baiano (grafado Bahiano), Fernando Brito (da AP Energy, 
empresa envolvida no caso Belo Monte), Gerson Almada (da Engevix), Gim Ar-
gello, Henrique Constantino (envolvido no mesmo caso do FI-FGTS em que apa-
rece Fábio Cleto), Jordão Emerenciano (citado na "Operação Turbulência", de-
corrente da "Operação Lava Jato"), Jorge Luz (operador do PMDB, atualmente 
preso), Júnior Hyper (da Hypermarcas, já citada), Lúcio Funaro (operador do 
PMDB da Câmara dos Deputados, atualmente preso), Marconi Perillo, Moreira 
Franco, Nelson Mello (da Hypermarcas), Nestor Cerveró, Pedro Paulo Leoni Ra-
mos (denunciado com Fernando Coltor de Mello), SARNEY, RENAN CA-
LHEIROS, Renan Calheiros Filho, Rodrigo Brito (da AP Energy, empresa envol-
vida no caso Belo Monte), ROMERO JUCÁ, Samir Assad, Sarney Piccolo 
(Amauri Cezar Piccolo, assessor de JOSÉ SARNEY), Silas Rondeau, Victor Co-
lavitti, Vital do Rego e Wilson Quintella (de empresas apontadas por SÉRGIO 
MACHADO como pagadoras de vantagem indevida em troca de contratos da 
IRANSPETRO). 
Muitos desses nomes aparecem em anotações e outros papéis apreendidos na exe-
cução de medida de busca e apreensão deferida na Ação Cautelar n. 4.195. 
Adicionalmente, consta entrada de Milton Lyra na TRANSPETRO como repre-
sentante da Engevix, uma das empreiteiras implicadas na "Operação Lava Jato". 

Acerca desse eixo de atuação do subnúcleo político, a denúncia conclui com a 

referência a diálogo entre Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves (fl. 405), no qual 

discutem a tramitação da MP 579/2012 — fortemente criticada pelo setor privado — e a 
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possibilidade de que Romero Jucá fosse relator ou membro da comissão respectiva, de modo 

a preservar em alguma medida os interesses dos "empresários nossos amigos". 

Todos os elementos de prova acima elencados, sejam aqueles decorrentes da 

celebração de acordos de colaboração premiada, sejam os obtidos de forma independente por 

meio de ações cautelares e outras fontes, corroboram a descrição da estrutura da organização 

criminosa e seu modus operandi, apontando, de modo seguro, que as condutas de todos os 

acusados, identificadas no curso das investigações, reúnem a analisada elementar do tipo. 

Ademais, as participações de todos eles estão demonstradas de forma individualizada — 

considerando-se que inseridas em contexto de crime de autoria coletiva. 

3.2. Dos CRIMES PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Neste tópico, resgata-se as considerações da denúncia acerca dos crimes 

praticados pelos acusados do PMDB do Senado, com o fim de demonstrar que suas condutas 

reúnem as demais elementares do tipo e que há provas suficientes para configurar a justa 

causa para a deflagração de ação penal. 

Como há muito se ressalta, a organização criminosa, cujo subnúcleo político 

integrado por membros do PMDB do Senado ora se busca punir, era composta de muitos 

núcleos e subnúcleos, que agiam de forma harmônica, cada um voltado para o locupletamento 

de seus integrantes (e não só deles) em detrimento dos cofres públicos. 

Nesse sentido, há farta descrição das funções estabelecidas aos quatro núcleos que, 

de forma conjunta, integravam a organização criminosa. 

O núcleo econômico era composto por grandes grupos empresariais 

especializados em contratações de elevado vulto com a Administração Pública, que se 

articulavam em cartéis destinados a fraudar o caráter competitivo das licitações promovidas 

por empresas estatais como a PETROBRAS e a TRANSPETRO, ou também por órgãos da 

Administração Pública Direta, como o Ministério de Minas e Energia, responsável por 

grandes obras de infraestrutura como as hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, 

ou a hidrelétrica de Belo Monte. 

Para a operacionalização desse esquema, era fundamental a atuação do núcleo 

administrativo, composto por ocupantes de cargos de direção nos quadros das estatais, alvo 

da organização criminosa, ao qual cabia estabelecer as condições para que o cartel se 
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mantivesse estável, restringindo "por dentro" a competitividade dos certames e garantindo 

que a empresa escolhida pelo grupo se sagrasse vencedora, ao mesmo tempo em que agiam de 

modo a não criar embaraços à atuação ilícita dos agentes econômicos. 

Em contrapartida, arrecadavam vantagens pecuniárias indevidas dos empresários, 

as quais eram repassadas para os integrantes do núcleo político da organização criminosa, 

composto por membros do PT, do PMDB da Câmara, do PMDB do Senado e do PP, aos quais 

eram acometidos os papéis de: 

nomear e dar sustentação política aos membros do núcleo administrativo; 

não se desincumbir da atribuição constitucional de exercer o controle da 

Administração Pública; e 

agir para atender o interesse dos grandes agentes econômicos privados na 

aprovação de leis e medidas provisórias, de modo geral. 

Finalmente, aos membros do núcleo financeiro da organização cabia a 

intermediação de pagamentos, por meio de estratégias de evasão de divisas e lavagem de 

dinheiro. 

Todos esses núcleos, atuando de forma concertada, integravam uma organização 

criminosa una, uma vez que cada um dos papéis descritos era fundamental para que as 

atividades ilícitas fossem desempenhadas de forma adequada — e, por anos, de fato o foram. 

Assim, nos vários episódios de crimes praticados pelos integrantes da organização 

criminosa, pequena parte deles descrita abaixo, não era incomum que membros de um dos 

subnúcleos políticos agissem junto a membros dos demais. A associação de Eduardo Cunha e 

Romero Jucá, já abordada acima, é exemplo disso. A divisão de tarefas se dava de forma 

notadamente informal, para que o grupo criminoso pudesse, de forma rápida e eficaz, 

responder a quaisquer intempéries que se apresentassem — inclusive transformando-as em 

oportunidade, como nos casos de crimes praticados no âmbito de CPIs. 

A denúncia, como se vê, cuida apenas de parcela dos integrantes de um dos 

núcleos da organização criminosa, o político, segmentada para fins de maior racionalidade da 

investigação criminal e da subsequente instrução processual penal. 
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No ponto, é importante ressaltar que os delitos eram praticados com alto grau de 

sofisticação e requinte, de forma a dificultar os mecanismos de controle e investigação. Os 

denunciados se utilizavam de pessoas interpostas (intermediários), contas de empresas de 

fachadas e dos Diretórios do Partido, para dar ares de legalidade à vantagem indevida 

recebida, além de inúmeros subterfúgios destinados à ocultação das transações e 

branqueamento de valores. 

Na medida em que são independentes as imputações de pertinência à organização 

criminosa e as dos diversos crimes explorados abaixo, não têm relevo alegações dos acusados 

no sentido de que diversas das apurações ainda estão em andamento, ou que prestaram 

depoimentos no bojo dos respectivos procedimentos negando a prática de infrações penais. 

Como ficará demonstrado a seguir, há, nesses episódios, farto acervo probatório da 

participação dos denunciados no crime ora imputado. 

Desse modo, interessa aqui constatar a atuação organizada, concertada e estável 

dos acusados, ao longo do tempo, para a prática de crimes contra a Administração Pública. 

Ainda que nem todos tenham participado da integralidade dos episódios narrados, é segura a 

conclusão de que o vínculo associativo perdurou ao longo do tempo, com relação a todos os 

denunciados, pelo menos até o ano de 2014. 

3.2.1— Dos CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA PETROBRAS 

No tópico relativo aos crimes praticados no âmbito da PETROBRAS, a denúncia 

narra com detalhes a participação direta e o locupletamento dos acusados Renan Calheiros, 

Valdir Raupp e Jader Barbalho, nas fraudes e negociatas perpetradas em detrimento da 

estatal, por meio das quais lhes foram repassados vultosos montantes em vantagens indevidas 

derivadas da atuação da Diretoria de Abastecimento, cujo titular era Paulo Roberto Costa, e da 

Diretoria Internacional da PETROBRAS chefiada por Nestor Cerveró. 

A denúncia aponta que Renan Calheiros, que tinha como intermediário nas 

negociatas o deputado Aníbal Ferreira Gomes (réu na Ação Penal 1002/STF13), recebeu 

vantagem indevida derivada dos seguintes eventos: 

13 	Pelos crimes de corrupção ativa majorada, corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro. 
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acordo firmado pela PETROBRAS, representada por Eduardo Autran de 

Almeida Júnior (fls. 415/416), referente a pagamento pela prestação de serviços 

de praticagem na área conhecida como Zona de Praticagem 16 (ZP-16) — Aràbal 

Ferreira (Jomes, como homem de confiança de RENAN, participou das tratativas 

na sede da estatal no Rio de Janeiro e recebeu valores indevidos no lugar do 

Senador; 

pagamento de "propina" realizado por Paulo Twiaschor, Diretor Comercial da 

empresa SERVENG CIVILSAN SA que, buscando ter acesso facilitado aos 

certames licitatórios no âmbito da PETROBRAS, pagou cerca de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) em vantagens indevidas ao Senador Renan Calheiros, por 

intermédio de Aníbal Ferreira Gomes, os quais foram entregues nos dias 

18/8/2010 e 24/9/2010. 

(iii) atuação do Senador Renan Calheiros, em favor da empresa OAS, para 

impedir a instalação da CPI da PETROBRAS no ano de 2014. 

Os depoimentos prestados por Carlos Alexandre de Souza Rocha (Ceará) e 

Alberto Youssef demonstram que o Senador Renan Calheiros recebeu, por meio de pessoa 

interposta, a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em espécie, derivados de 

superfaturamento nas obras da Refinaria Abreu e Lima, situada no Estado de Pernambuco. 

Essa quantia foi transportada pessoalmente por Carlos Alexandre, de Recife/PE para 

Maceió/AL, e entregue ao intermediário do Senador'''. 

Tais vantagens foram pagas ao Senador para que, utilizando-se do mandato 

parlamentar e da influência que tinha no Senado Federal, atuasse em favor da construtora 

OAS no processo de instauração da CPI da PETROBRAS. 

Segundo a denúncia°, a construtora "Camargo Corrêa, que tinha débitos com 

Alberto Youssef referentes à vantagem indevida sistematicamente paga para a Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS, entregou os valores ao doleiro que, por sua vez, utilizou a 

Corroborando o relato de Carlos Alexandre de Souza Rocha, Alberto Youssef confirmou que mandou Ceará 
ir até Recife/PE para coletar dinheiro devido pela Camargo Correa e, posteriormente, entregar a quantia em 
Maceió/AL, no interesse da OAS, cuja contabilidade paralela ("caixa dois") era administrada por Youssef 
(Inquérito n. 4.213/STF, Feitos — STF). 

15  Fls. 112. 
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quantia para fazer frente a compromissos ilícitos firmados entre a OAS16  e o Senador Renan 

Calheiros." 

Os depoimentos e documentos referentes aos fatos citados acima foram 

colacionados aos autos do Inquérito 4213/STF (cuja cópia integral foi juntada à denúncia), em 

que os envolvidos são investigados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 

O Senador Renan Calheiros - junto com os ex-Senadores Deicídio do Amaral e 

Jader Barbalho — recebeu US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dólares americanos)I7  pagos 

por Nestor Cerveró, em decorrência da facilitação na celebração de contrato com a empresa 

Samsung para a aquisição do navio-sonda PETROBRAS 10.000 (fatos investigados pelo 

Inquérito 4171/STF). 

A denúncia aponta (fl. 429) que os parlamentares receberam tal quantia "em 

contrapartida ao apoio dos partidos políticos, notadamente PMDB, à indicação e à 

manutenção de Nestor Cerveró na Diretoria Internacional da PETROBRAS. A 

operacionalização do pagamento da propina se deu com o auxilio de Fernando Baiano e 

Jorge Luz, tendo este último se responsabilizado pela entrega aos políticos." 

Apurou-se, também que "(...) Júlio Gerin de Almeida Camargo, agindo como 

representante da Samsung, também participou das tratativas ilícitas envolvendo o contrato de 

aquisição do navio-sonda PETROBRAS 10.000." 

Tais fatos vieram à tona pelos depoimentos harmônicos de Fernando Antônio 

Falcão Soares e Nestor Cerveró, corroborados por diversos documentos acostados nos autos 

do Inquérito 4171, em trâmite no STF, os quais foram anexados à denúncia por meio de mídia 

digital. 

Renan Calheiros e Jader Barbalho, além do Deputado Aníbal Ferreira Gomes, 

receberam, ainda, valores ilícitos decorrentes do procedimento de alienação da empresa 

argentina TRANSENER (que pertencia à PETROBRAS) para a empresa, também argentina, 

Electroingeneria, cujas tratativas teriam ocorrido da seguinte forma (fl. 431): 

"Nestor Cerveró, na qualidade de diretor da área internacional da PETROBRAS, 

atuou em conjunto com Fernando Baiano e Jorge Luz, a fim de favorecer a 

aquisição da Transener — empresa argentina de propriedade da PETROBRAS, 

16 A contabilidade paralela da Construtora OAS ("caixa dois") era administrada por Alberto Youssef. (Inquérito 
n. 4.213/STF, Feitos - STF) 

17 	Entre os anos de 2006 e 2007. 
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que seria vendida como parte dos ativos internacionais da estatal — pela também 

argentina Electroingenería. 

Considerando que a venda da Transener estava sendo negociada com um fundo 

de investimento norte-americano — o qual já até havia feito uma parte do 

pagamento — a aquisição da Transener pela Electroingenería só foi possível 

graças à atuação de Roberto Dromil no Governo Argentino, que acabou por não 

aprovar a venda para um grupo americano. 

Desfeito o negócio com o fundo americano e direcionada a venda da Transener 

para a Electroingenería, o contrato foi celebrado graças à atuação de Nestor 

Cerveró na Diretoria Internacional da PETROBRAS. Em contrapartida, Cerveró, 

Fernando Baiano e Jorge Luz receberam vantagens indevidas da empresa 

estrangeira. 

Assim como no caso da construção do navio-sonda PETROBRAS 10.000, Jorge 

Luz foi o encarregado pela entrega dos valores aos políticos, que eram 

responsáveis pela indicação e manutenção de Nestor Cerveró na Diretoria 

Internacional da PETROBRAS, a saber: os Senadores RENAN CALHEIROS e 

JADER BARBALHO, bem como o Deputado Federal Aníbal Gomes." 

Tais fatos são relatados com riqueza de detalhes nos depoimentos de Nestor 

Cerveró e, principalmente, de Fernando Antônio Falcão Soares, corroborados pela 

documentação juntada ao Inquérito 4172/STF (anexa à denúncia por mídia digital), em que os 

réus também são investigados pelos crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de 

dinheiro, decorrentes da alienação da empresa TRANSENER. 

A denúncia narra, também, o recebimento de vantagens ilícitas pelo Senador 

Valdir Raupp no seguinte evento: 

- recebimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da empresa QUEIROZ 

GALVÃO, por meio de doação "legal" feita ao Diretório Estadual do PMDB em 

Rondônia, em duas parcelas de R$ 300.000,00 e R$ 200.000,00 - nos dias 

27/8/2010 e 1/9/2010 — valores integralmente repassados a Valdir Raupp que era 

o Presidente do Diretório; (fato objeto da Ação Penal 1015, em que o senador foi 

denunciado junto com os assessores parlamentares Maria Cléia dos Santos de 

Oliveira e Pedro Roberto Rocha pelos crimes de corrupção passiva majorada e 

lavagem de dinheiro majorada). 
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Essa imputação está amparada nos depoimentos harmônicos de Paulo Roberto 

Costa, Fernando Antônio Falcão Soares, Nestor Cerveró e Alberto Youssef, corroborados por 

documentos relativos aos registros de entradas e reuniões de que Valdir Raupp participou na 

sede da PETROBRAS, além de anotações lançadas na agenda de Paulo Roberto Costa e em 

tabela de Alberto Youssef, que ficou encarregado de realizar os pagamentos. Também há 

registros telefônicos e de hospedagem dos envolvidos que confirmaram os fatos imputados a 

Valdir Raupp' 8. 

A denúncia afirma que: "Esse repasse de propina teve por finalidade a 

manutenção de Paulo Roberto Costa] no cargo de Diretor de Abastecimento da 

PETROBRAS, deixando o parlamentar de interferir em sua nomeação e no funcionamento do 

esquema criminoso, inclusive em perspectiva para o mandato presidencial e a legislatura que 

se iniciariam no ano seguinte. Na época, VALDIR RAUPP era Senador, Vice-Presidente 

Nacional do PMDB e forte candidato à reeleição." (fls. 428/429). 

A inicial acusatória aponta, ainda, que o Senador Valdir Raupp recebeu vantagem 

indevida no âmbito da BR Distribuidora, subsidiária da PETROBRAS, referente à indicação 

de empresas para firmar contratos na área de Tecnologia da Informação. 

Nestor Cerveró afirma" que teve conhecimento das irregularidades perpetradas 

quando saiu da Diretoria Internacional da PETROBRAS e assumiu, em 2008, a Diretoria 

Financeira da Br Distribuidora, sendo que o Senador Valdir Raupp mantinha contato direto 

com Nelson Cardoso, Diretor da área de TI na BR Distribuidora. 

Corroborando as informações prestadas por Cerveró, Fernando Antônio Falcão 

Soares confirma o pagamento de vantagem indevida ao Senador e afirma que Itamar dos 

Santos Silveira era o intermediário ligado a Valdir Raupp, inclusive para tratar de 

nomeaçõesm e doações de campanha. 

Os depoimentos e documentos referentes aos fatos citados acima foram 

colacionados aos autos do Inquérito 4319/STF (cuja cópia integral foi juntada à denúncia), em 

que os envolvidos são investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

a 	Notas de rodapé n. 121 a 125 da denúncia. 
19 	Fato narrado por Nestor Cerveró em termo de depoimento juntado ao Anexo 18, citado na denúncia na nota 

de rodapé n. 134. 
20 	Na BR Distribuidora. 
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3.2.2 — DOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA TRANSPETRO 

Conforme reiteradamente mencionado na presente manifestação, a especialidade 

do núcleo formado pelos denunciados era promover nomeações de agentes em áreas 

estratégicas do governo que alimentem interesses não apenas políticos, mas também próprios. 

No tópico relativo aos crimes praticados no âmbito da TRANSPETRO, a 

denúncia concretiza, por suficientes elementos de convicção, a participação direta e o 

locupletamento dos acusados Renan Calheiros, José Sarney, Romero Jucá, Edison Lobão, 

Valdir Raupp e Jader Barbalho através dos contratos firmados pela TRANSPETRO durante 

o período, de quase 10 anos, em que Sérgio Machado foi mantido na Presidência da estatal. 

A denúncia aponta que, somente no âmbito da TRANSPETRO, Sérgio Machado 

efetuou pagamentos de, aproximadamente: 

R$ 18.500.000,00 por solicitação de José Sarney (Termo de Depoimento 
n. 4); 

R$ 21.000.000,00 por solicitação de Romero Jucá (Termo de Depoimento 
n. 5); 

R$ 32.000.000,00 por solicitação de Renan Calheiros (Termo de 
Depoimento n. 6); 

R$ 24.000.000,00 por solicitação de Edison Lobão (Termo de 
Depoimento n. 7); 

R$ 4.250.000,00 por solicitação de Jader Barbalho (Termo de 
Depoimento n. 8, no qual também detalha pagamentos a esse parlamentar por 
meio do banco BVA) e; 

R$ 350.000,00 por solicitação de Valdir Raupp (Termo de Depoimento n. 
12). 

Parte dessa vantagem indevida, no total de R$ 1.835.000,00, foi paga pela NM 

Engenharia mediante doações eleitorais oficiais a Diretórios políticos, que beneficiaram 

alguns integrantes do PMDB, do PSDB, do PT, do PC do B e do PP. Esse montante foi pago 

por Nelson Cortonesi Maramaldo e Luiz Fernando Nave Maramaldo, proprietários e 

administradores da NM Engenharia e da NM Serviços, a pedido de Sérgio Machado como 

condição para participar de licitações e contratos na TRANSPETRO, nos anos de 2008 a 

2010. 
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Para dissimular a vantagem indevida oriunda da NM Engenharia — empresa que, 

na época, mantinha contratos com a PETROBRAS, o que poderia chamar a atenção se 

houvesse doações dela diretamente — os montantes eram transferidos desta para a NM 

Serviços com base em contratos de mútuo falsos. 

Seguindo tal estratagema, a denúncia indica que os sócios da NM Engenharia 

pagaram a SÉRGIO MACHADO vantagem indevida, disfarçada de doação eleitoral oficial, 

nas seguintes ocasiões: 

(i) a pedido de Renan Calheiros: 

- em 12/09/2008, R$ 150.000,00 foram doados ao Diretório Municipal do 

PMDB de Aracaju/SE, beneficiando o então Senador Almeida Lima, aliado de 

RENAN CALHEIROS; 

em 27/09/2010, R$ 150.000,00 foram transferidos ao Diretório Estadual do 

PMDB-TO, beneficiando Leomar de Melo Quintanilha, ex-Senador do PMDB, 

correligionário de RENAN CALHEIROS. 

em 27/09/2010, R$ 150.000,00 foram pagos ao Comitê Financeiro Único 

do PSDB/AL. Tal valor beneficiou ao menos um aliado de RENAN CALHEIROS, 

Inácio Loiola Damasceno Freitas. 

(ii) a pedido de José Sarney: 

em 11/9/2008 e 23/9/2008, R$ 175.000,00 e R$ 350.000,00 foram pagos ao 

Diretório Estadual do PMDB no Maranhão. Tais valores beneficiaram ao menos 

um correligionário de JOSÉ SARNEY, Gastão Dias Vieira. 

- em 30/09/2008, R$ 100.000,00 foram doados ao Diretório Estadual do 

PMDB/AP, beneficiando Geovani Pinheiro Borges, correligionário de JOSÉ 

SARNEY. 

(iii) a pedido de Romero Jucá: 

em 11/9/2008, R$ 100.000,00 foram pagos ao Diretório Estadual do 

PMDB-RR. Tais valores chegaram à campanha de Elton Vieira Lopes, 

correligionário de ROMERO JUCÁ e candidato, à época, à Prefeitura de Mucajá. 
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A denúncia também narra que, no ano de 2012, Valdir Raupp, em razão da 

função de Senador que exercia, solicitou vantagem pecuniária indevida a Sérgio Machado, 

destinada à campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura Municipal de São Paulo. E, com o 

propósito de dissimular a origem, localização e propriedade desses valores, ambos ajustaram 

que o pagamento ocorreria por meio de doações eleitorais oficiais ao Diretório Nacional do 

PMDB. 

Por sua vez, Sérgio Machado solicitou a referida vantagem indevida ao 

Presidente da Odebrecht Ambiental, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, o qual veio a 

pagá-la em 17/9/2012 e 19/9/2012 por meio da Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários 

S.A., outra empresa do grupo Odebrecht, na forma de duas doações oficiais de R$ 500.000,00 

cada, ao Diretório político indicado. Logo após, tais valores foram repassados à campanha de 

Gabriel Chalita, aliado do Senador Valdir Raupp e do então Vice-Presidente da República, 

Michel Temer, na eleição de 2012. 

Todos os pagamentos de vantagens indevidas travestidos de doação eleitoral 

acima indicados foram articulados, previamente, entre o Senador que estava solicitando a 

vantagem indevida e o Presidente da TRANSPETRO, que, por sua vez, repassava 

pessoalmente aos sócios da NM Engenharia e da NM Serviços o Diretório político que 

receberia cada doação, assim como os valores das vantagens indevidas, os números das 

contas-correntes e os nomes dos intermediários para ajustar outros detalhes dos pagamentos, 

confirmando assim que o dinheiro era "carimbado". 

Nesse sentido, a denúncia traz detalhadamente, ao longo das notas de rodapé de n° 

137 a 165, elementos de convicção que demonstram a sistemática adotada pelos denunciados 

para receber a vantagem indevida. Dentre tais elementos, destacam-se: dados de registro de 

entrada na TRANSPETRO, comprovantes de depósitos bancários e extratos telefônicos 

apresentados pelos colaboradores da NM Engenharia; relatórios de pesquisa elaborados pela 

Procuradoria-Geral da República, evidenciando a ligação dos intermediários com os 

denunciados, assim como reafirmando o caminho percorrido pela vantagem indevida, desde a 

sua solicitação po 

r Sérgio Machado em reuniões realizadas em datas próximas às eleições até 

chegarem às campanhas eleitorais de pessoas aliadas aos denunciados. 

Todos esses fatos relacionados à TRANSPETRO são objeto do Inquérito n. 

4.215/STF, no qual já houve denúncia sobre parte do quanto se apura. 
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O registro histórico da relação construída entre os diversos integrantes do núcleo 

político da organização criminosa desenvolvido na denúncia é extremamente relevante para 

revelar como tais parlamentares utilizaram, como instrumento para o desenvolvimento de 

diversas ações criminosas, os partidos políticos que integravam (e ainda integram), bem como 

seus mandatos políticos e cargos públicos ocupados. Nesse sentido, frise-se, o ilícito não está 

na constituição de alianças políticas, mas no uso delas como ferramenta para se arrecadar, a 

partir dos negócios firmados no âmbito desses cargos, vantagem indevida. 

Ao contrário do quanto pretendem fazer crer os denunciados, não se questiona o 

fato de um governo conquistar uma ampla base política e ter êxito na aprovação de suas 

medidas no parlamento. Alianças, negociações, recebimento de doações eleitorais e divisão de 

poder são da essência da política e é dessa forma que usualmente se obtém maioria para 

governar. 

No caso dos autos, o intuito das negociações em torno dos cargos, desde o início, 

foi obtenção de orçamentos, de forma a possibilitar, aos denunciados, desenvolver no âmbito 

dos órgãos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista um sistema de 

arrecadação de vantagem indevida, o que, por óbvio, não pode ser tido como da essência da 

política. 

3.2.3 — Dos CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

A denúncia ainda apontou outras condutas delituosas praticadas no âmbito do 

Ministério das Minas e Energia, subordinado à época dos fatos ao Senador Edison Lobão e 

sob a influência de Senadores ligados ao PMDB, que evidenciaram o recebimento de 

vantagem indevida paga pelas maiores empreiteiras do país. 

Segundo a denúncia, os crimes praticados no âmbito do Ministério de Minas e 

Energia — MME giraram em torno de quatro grandes obras voltadas à geração de energia 

elétrica: i) Construção das Hidrelétricas do Rio Madeira: UHEs de Santo Antônio e Jirau; ii) 

Construção da UHE de Belo Monte, no Rio Xingu; e iii) Usina Termonuclear de Angra 3. 

Referindo-se à análise das circunstâncias em que se deram as negociações e o 

procedimento licitatório para as obras das UHEs de Santo Antônio e Jirau, a denúncia referiu-

se outras investigações sobre a entrega de vantagem indevida aos seguintes beneficiados: 
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Edison lobão, Ministro das Minas e Energia à época dos fatos, recebeu cerca 

de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) pagos pela construtora 

Norberto Odebrecht. 

A denúncia detalha os fatos criminosos que o favoreceram nos seguintes termos 

(fls. 455/456): 

"Ainda sobre pagamentos de vantagem indevida relacionados ao Projeto 

Madeira, em meados de 2008, Henrique Valladares, na condição de Diretor 

Superintendente do setor de energia da Odebrecht, autorizou o pagamento 

de R$ 5.500.000,00 ao Senador EDISON LOBA°, a fim de que o então 

Ministro de Minas e Energia, atuasse em favor dos interesses da Odebrecht 

para obter a anulação da adjudicação da obra de Jirau para a empresa 

francesa Suez. Em contrapartida ao recebimento da vantagem indevida, 

EDISON LOBA° prometeu um contraponto à Casa Civil, ante as 

dificuldades que vinham sendo impostas pela escolha de outra empresa. 

Tais pagamentos — cinco remessas de R$ 500.000,00 datadas de 16/7/2008, 

13/8/2008, 13/8/2008, 11/9/2008 e 14/10/2010; duas remessas de R$ 

400.000,00 datadas de 20/9/2010 e 7/10/2010; e, uma remessa de R$ 

700.000,00 datada de 21/10/2010 — foram operacionalizados em espécie 

pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, utilizando-se o 

codinome "Esquálido1. Parte desse dinheiro foi entregue em mãos ao filho 

de EDISON LOBÃO, Márcio Lobão, na residência deste no Rio de 

Janeiro/RJ, bairro do Leme2. 

O caso vem sendo investigado no Inquérito n. 4.384, perante o Supremo 

Tribunal Federal." 

Romero Jucá recebeu cerca de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) 

também pagos pela construtora Norberto Odebrecht, sendo que as tratativas e 

efetivação dos pagamentos, segundo a denúncia, se deram da seguinte forma (fls. 

454/455): 

"Assim, no início do ano de 2008, Henrique Serrano do Prado Valladares, 

executivo da Odebrecht, procurou Eduardo Cunhal e solicitou que o ex-

Deputado Federal promovesse a defesa dos interesses da empresa no projeto 
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hidroelétrico do Rio Madeira (Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e 

Jirau). 

Houve o oferecimento de R$ 50.000.000,00 para que Eduardo Cunha 

favorecesse o Consórcio Odebrecht/Furnas/Andrade Gutierrez junto ao 

Congresso Nacional. 

Na divisão da vantagem indevida, por orientação de Cunha, R$ 

10.000.000,00 seriam destinados ao Senador ROMERO JUCÁ, sendo que 

60% desse valor — ou seja, R$ 6.000.000,00 — foram pagos pela Odebrecht3 

mediante 12 remessas de R$ 500.000,00 datadas de 15/7/2010, 16/7/2010, 

26/7/2010, 6/8/2010, 19/8/2010, 1/9/2010, 3/9/2010, 11/10/2010 (duas 

remessas), 21/10/2010 (duas remessas) e 22/10/2010. O codinome de 

ROMERO JUCÁ no sistema da Odebrecht era "Caju": 

(''') 

Por solicitação de Henrique Valladares, os pagamentos foram 

operacionalizados por José de Carvalho Filho, executivo da Odebrecht 

responsável pela área de relações institucionais da empresa em Brasília. As 

senhas foram repassadas a ROMERO JUCÁ e a entrega da maior parte dos 

valores foi feita na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2° andar, São 

Paulo/SP. 

O caso vem sendo investigado no Inquérito n. 4.460, perante o Supremo 

Tribunal Federal." (fl. 131) 

1.3) O pagamento de "propina" para o senador Valdir Raupp entre os anos de 

2010 a 2013, por sua vez, foi narrado pela inicial acusatória da maneira que se 

segue (fls. 456/458): 

"Há também provas do recebimento de vantagem indevida por VALDIR 

RAUPP no âmbito do projeto Madeira. 

De fato, os colaboradores Henrique Valladares (em seus Termos de 

Depoimento n. 3, 6 e 10) e Augusto Roque Dias Fernandes Filho (em seu 

Termo de Depoimento n. 2) discorreram sobre pagamentos de propina a 

funcionários de Furnas (empresa de economia mista subsidiária da 
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Eletrobras), notadamente Márcio Porto (da Diretoria de Construção) e 

Mário Márcio Hogar (da Diretoria de Engenharia). 

No Anexo 3 do Termo de Depoimento n. 3, Henrique Valladares afirmou 

que o pagamento de propina tinha por objetivo garantir a manutenção do 

apoio dos políticos que os indicaram e os sustentavam nos cargos da 

Diretoria de Fumas, o que foi corroborado no Termo de Depoimento n. 10 

do mesmo colaborador. No Termo de Depoimento n. 6, Henrique Valladares 

discorreu sobre o pagamento de propina. Relatou que assumira com Márcio 

Porto e Mário Márcio Hogar o compromisso de pagar até R$ 20.000.000,00, 

conforme a necessidade, para que eles se mantivessem no cargo. 

O colaborador também narrou que os pagamentos foram feitos pela 

Odebrecht e pela Andrade Gutierrez, em espécie, durante a execução das 

obras da Hidrelétrica de Santo Antônio, a partir de 2008, e 

operacionalizados por meio do Setor de Operações Estruturadas. 

Henrique Valladares relatou ainda que pagamentos ilícitos feitos pelos 

executivos de Fumas beneficiaram, entre outros, o Senador VALDIR 

RAUPP — que apoiava o Diretor de Construção Márcio Porto (de codinome 

"Flamenguista" na Odebrecht) — assim como os ex-Deputados Federais 

Sandro Mabel e Waldemar da Costa Neto — que apoiavam o Diretor de 

Engenharia Mário Márcio (de codinome "Tricolor" na Odebrecht). 

Tais diretores mencionavam que vinham frequentemente a Brasília se 

encontrar pessoalmente com os parlamentares que os apoiavam. Assim, é 

possível que as viagens dos diretores tivessem por objetivo trazer dinheiro 

em espécie aos parlamentares. 

O relato acima está em consonância com o contexto dos fatos criminosos já 

desvendado no bojo da "Operação Lava Jato". Somam-se a isso os dados de 

corroboração apresentados pelo colaborador Henrique Valladares: planilhas 

do sistema interno de controle dos pagamentos, contendo informações de 

remessas em dinheiro feitas sob a alcunha "Alemão", utilizada para 

5 identificar VALDIR RAUPP. Além disso, há indicação na planilha de, 

pagamentos aos diretores mencionados, ao menos dos anos de 2010 a 2013. 
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Também há relato de pagamento no Termo de Depoimento n. 10 a "São 

Francisco", relativo ao irmão de VALDIR RAUPP, Assis Raupp, mas a 

pedido do Senador ora denunciado." 

i.4) O ex-Senador José Sarney, de codinome "Bigode" na contabilidade da 

Odebrecht, foi beneficiado por, ao menos, cinco remessas de dinheiro ocorridas 

em 14/10/10, 7/4/2011, 24/8/2011, 20/10/2011 e 15/3/2012. 

Segundo a denúncia, tais repasses foram citados no Termo de Depoimento n. 10 

do colaborador Henrique Valladares e identificados nas planilhas do sistema interno de 

controle adotado pela Odebrecht, assim como no Relatório de Análise n. 111/2017 — 

SPEA/PGR.Tais fatos são investigados pelo Inquérito n. 4433/STF. 

Segundo a denúncia, nas obras relacionadas à Construção da UHE de Belo Monte, 

no leito do Rio Xingu, foram identificados vários repasses de verbas a diversos Senadores 

ligados ao PMDB, assim como a diversos familiares e apadrinhados políticos. Tais negociatas 

e tratativas estão sendo investigadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos Inquéritos 

n. 4260 e 4267. 

A denúncia refere-se a pagamentos de vantagem indevida para os seguintes 

parlamentares (e familiares): 

ii.1) Edison lobão, como captador de recursos em favor do PMDB, recebeu entre 

os anos de 2010 e 2014 as quantias de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos 

mil reais) pagos pela Construtora Andrade Gutierrez, R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) da Camargo Corrêa e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 

da Construtora Norberto Odebrecht. 

O esquema criminoso montado para favorecer o Senador foi descrito de forma 

minuciosa na denúncia (fls. 460/464): 

"De fato, Antônio Palocci apresentou como condição para o consórcio 

construtor o pagamento de propina de 1% do valor recebido por empreiteira 

pelas obras civis de Belo Monte, a ser repartida igualmente entre o PT e o 

PMDB. O Senador EDISON LOBÃO foi indicado por Palocci como sendo 

o arrecadador dos valores destinados ao PMDB. 
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Após ter recebido a solicitação e concordado com o pagamento das 

vantagens indevidas, Otávio de Azevedo orientou que o seu liderado Flávio 

Barra, representante da Andrade Gutierrez no Consórcio Construtor Belo 

Monte, transmitisse a informação aos demais integrantes do CCBM, entre 

eles as construtoras Camargo Corrêa e Odebrecht, o que efetivamente 

ocorreu. 

Assim, entre os anos de 2010 e 2014, o Senador EDISON LOBÃO 

solicitou e recebeu vantagem indevida, em razão de sua função pública, no 

montante de, pelo menos, R$ 6.500.000,00 destinado aos integrantes do 

PMDB e à campanha de LOBÃO ao Senado em 2010. Tais valores foram 

direcionados ao Diretório Nacional do partido pela Construtora Andrade 

Gutierrez, sob o disfarce de doação eleitoral oficial. 

Quanto à vantagem indevida paga pela Camargo Corrêa, tendo como 

beneficiário o Senador EDISON LOBÃO e outros integrantes do PMDB, a 

operacionalização dos valores deu-se por meio da celebração de dois 

contratos simulados entre a Construtora Camargo Corrêa e a AP Energy 

Engenharia e Montagem Ltda. 

O endereço declarado à Receita Federal, ano 2015, pela empresa AP Energy 

como sendo a Rua Padre Guilherme Pompeu, n° 1, centro, Santana do 

Parnaíba/SP, é, na verdade, o endereço fisico2 da empresa Lokal 

Assessoria, empresa esta que, segundo seu próprio sítio eletrônico3, 

funciona como escritório virtual, cedendo domicilio fiscal a outras 

empresas, como a AP Energy. Dessarte, reforça-se a suspeita de se tratar a 

AP Energy de mera "empresa de fachada". 

Para atender às cobranças do Senador EDISON LOBÃO, então Ministro de 

Estado das Minas e Energia — portanto, titular da pasta que detinha o 

controle dos contratos da Eletrobras —, a Camargo Corrêa disponibilizou 

cerca de R$ 2.000.000,00. Isso foi feito por intermédio de contratações 

simuladas com a AP Energy, viabilizando a remessa da vantagem indevida 

ao Maranhão, Estado de origem do Senador. 

A quebra de sigilo bancário deferida na Ação Cautelar n. 4.109 demonstra 

que, em 28/12/2011, a Construtora Camargo Corrêa transferiu para a conta 

bancária da AP Energy o montante de R$ 1.085.747,00. Da mesma forma, 
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em 16/8/2012, a Camargo Corrêa voltou a transferir para a mesma AP 

Energy a quantia de R$ 1.126.823,08. 

A AP Energy, por sua vez, imediatamente aos recebimentos desses valores, 

promoveu o repasse pulverizado, em quantias variadas e para destinatários 

diversos, do total dos valores recebidos. 

Os valores e períodos de pagamento coincidem com os mencionados pelo 

colaborador em seus depoimentos, conferindo inclusive um terceiro 

pagamento feito pela Camargo Corrêa em face de posterior cobrança de 

saldo remanescente, a título de exação residual. 

Assim, a integralidade do valor recebido pela AP Energy da Camargo 

Corrêa no dia 26/12/2012 foi desmembrado em nove operações financeiras 

distintas, entre aplicação financeira, transferências bancárias para pessoas 

diversas e pagamento de tarifas cobradas pela instituição financeira. As 

características das movimentações bancárias realizadas denotam atividade 

típica de branqueamento de capitais. 

Ainda pela análise dos dados bancários acima explicitados, resta certa a 

utilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas para favorecimento 

direto e ocultação da origem, movimentação e destino dos recursos 

provenientes de crime diretamente da AP Energy. Entre essas empresas 

consta a DM Web Technology do Brasil. 

A DM Web Technology, empresa de Rodrigo Brito, filho de Fernando Brito, 

sócio da AP Energy, teve diversas transferências com a AP Energy. 

Tanto a AP Energy como a DM Web tiveram várias transferências com a 

empresa Link, de Victor Colavitti, ex-sócio de Milton Lyra em mais de uma 

pessoa jurídica.4 

A seu turno, a DM Web transferiu, fracionadamente, de 25/8/2011 a 

27/5/2013, em um total de R$ 211.500,00, valores diretamente a Credpag, 

empresa de Milton Lyra mencionada no RIF 20044 acima indicado em 

diversas operações suspeitas. 

Assim como a Andrade Gutierrez e a Camargo Corrêa, a Odebrecht 

também pagou vantagem indevida ao menos R$ 5.000.000,00 a EDISON 

LOBA() e R$ 1.500.000,00 a outros Senadores do PMDB, tudo em 

contrapartida à atuação do Senador no contexto das obras de Belo Monte. 
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Os pagamentos, autorizados por Marcelo Odebrecht, foram 

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, 

utilizando-se o codinome "Esquálido". Parte dos valores foi entregue em 

espécie no escritório do filho de EDISON LOBÃO, Márcio Lobão. 

Alguns desses pagamentos se deram por intermédio de Luiz Otávio 

Campos, político do Pará filiado ao PMDB e antigo aliado de JADER 

BARBALHO, indicado por EDISON LOBÃO como seu representante para 

receber valores ilícitos oriundos das empreiteiras. 

Esses fatos foram confirmados por Antonio Carlos Daiha Blando (no Termo 

de Depoimento n. 5) e Augusto Roque Dias Fernandes Filho (o qual 

assumiu como Diretor Superintendente da área de energia da Odebrecht a 

partir de 2013 e trouxe os fatos no Termo de Depoimento n. 2)." 

As doações das empreiteiras do Consórcio Construtor de Belo Monte também se 

destinaram, ainda que indiretamente, a outros Senadores ora denunciados e a seus 

parentes próximos, conforme demonstra o Relatório de Análise de Polícia 

Judiciária n. 25/2016-RE 0041/2016, anexado à denúncia por meio de mídia 

digital. 

12) O Senador Renan Calheiros que recebeu, só para a campanha de 2010 ao 

Senado Federal, cerca de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões de duzentos mil reais) e 

Renan Calheiros Filho, que foi agraciado, entre os anos de 2010 e 2014, com 

valores em torno de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), angariados 

junto às empresas financiadoras do esquema criminoso. 

ii.3) O Senador Romero Jucá recebeu para a campanha de 2010 a quantia de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais); sua ex-esposa Maria Teresa Saenz Surita Jucá 

recebeu para as campanhas de 2010 e 2012 cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) e o filho do Senador, Rodrigo Jucá, candidato a Deputado 

Estadual de Roraima em 2010, recebeu mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais). 

Em 2014, quando candidato a Vice-governador de Roraima na chapa com 

Francisco Rodrigues, Rodrigo Jucá recebeu quase R$ 9.000.000,00 (nove milhões 

de reais) derivados do esquema criminoso. 
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11.4) Já no caso do Senador Valdir Raupp, as doações das empreiteiras do 

Consórcio Construtor de Belo Monte, em 2010, passaram de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais); sua esposa Marinha Raupp, entre 2010 e 2014, chegou a 

receber outros R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

15) No que se refere ao senador Jader Barbalho e a seus familiares, nota-se a 

perpetuação do esquema de pagamentos realizados a partir de doações a 

Diretórios ou Comitês partidários, sendo que, em 2010, o então candidato a 

Senador recebeu aproximadamente R$ 3.500.000,00 de recursos advindos 

indiretamente de empreiteiras envolvidas no Consórcio Construtor de Belo Monte. 

Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho e candidato ao Governo do Estado do 

Pará em 2014, recebeu, indiretamente, quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) doados pelas empreiteiras integrantes do citado Consórcio, da mesma forma 

que Elcione Barbalho, ex-esposa do senador, recebeu entre 2010 e 2014 a quantia 

de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para suas campanhas de eleição ao cargo 

de Deputada Federal. 

Cabe ressaltar, ainda, que Luís Otávio Campos, apadrinhado político de JADER, 

recebeu indiretamente do consórcio de Belo Monte R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais) destinados à campanha a Deputado Estadual, a pedido do Senador. 

No ponto, é importante frisar que todas as afirmações feitas e os valores 

mencionados acima foram descritos pormenorizadamente na denúncia com suporte em 

gráficos corroborados por depoimentos e documentos, demonstrando o caminho percorrido 

pela vantagem indevida destinada pelas empreiteiras a políticos, a parlamentares e a seus 

familiares. 

Segundo a denúncia, as informações compiladas e os laudos periciais elaborados 

demonstram a repetição de esquemas de pagamentos de vantagem indevida mediante doações 

oficiais indiretas, o que corrobora a existência de liame associativo entre os denunciados. 

Os fatos envolvendo pagamentos de vantagem indevida no contexto das obras de 

Belo Monte são objeto de apuração nos Inquéritos n. 4.260 e n. 4.267, que tramita no 

Supremo Tribunal Federal 

Segundo a denúncia, a apuração dos delitos praticados no âmbito da Usina 

Termonuclear de Angra 3 revelaram, mais uma vez, o recebimento de vantagem indevida 

pelos Senadores Romero Jucá e Edison Lobão, entre os anos de 2008 e 2013, em que 
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solicitaram e receberam percentuais sobre os contratos de retomada das obras civis na referida 

usina: 

iii.1) Edison Lobão recebeu cerca de R$ 3.250.000,00 (três milhões, duzentos e 

cinquenta mil reais) da Construtora Andrade Gutierrez, divididos da seguinte 

forma: 1) R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em espécie, entregues 

pelo executivo Flávio David Barra ao filho do senador, Márcio Lobão; e 2) R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) por meio de contratos ideologicamente falsos 

celebrados entre a construtora e o escritório dos advogados Márcio Augusto 

Vasconcelos Coutinho e Vinícius Peixoto Gonçalves. 

iii.2) O Senador Romero Jucá também foi beneficiado por repasses irregulares de 

verbas realizados pela Construtora Andrade Gutierrez, sendo que a 

operacionalização de seus pagamentos se dava por dois meios distintos: 1) 

celebração de contratos fictícios com as empresas Itatiba e Probank, que 

repassariam posteriormente os valores ao parlamentar; e 2) doação eleitoral oficial 

feita pela empreiteira ao Diretório Nacional do PMDB, direcionada 

especificamente ao Senador. 

Tais fatos foram desvendados a partir dos acordos de colaboração firmados com 

Rogério Nora de Sá (ex-Presidente da Construtora Andrade Gutierrez), Clóvis Renato Numa 

Peixoto Primo (Diretor Geral de Obras da Andrade Gutierrez), Flávio Gomes Machado Filho 

(Diretor de Relações Institucionais da Andrade Gutierrez e, posteriormente, Vice-Presidente 

da holding na mesma área) e Flávio David Barra (Diretor da área de energia da Andrade 

Gutierrez), e corroborados por inúmeras provas documentais, como e-mails, registros de 

encontros entre executivos da Andrade Gutierrez e pessoas ligadas aos Senadores acusados, 

além do Relatório de Análise de Polícia Judiciária — RAPJ — n. 013/201721, em que a Polícia 

Federal analisou o material apreendido em poder de Flávio Barra quando da deflagração da 

"Operação Radioatividade". 

3.2.4 — Dos CRIMES PRATICADOS NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

21 	Acostado aos autos do Inquérito n. 4.075/STF, nas fls. 44/109. 
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A denúncia narra a participação direta de Romero Jucá e Renan Calheiros na 

negociação de diversas medidas legislativas de interesse dos grupos econômicos Odebrecht e 

Gerdau. 

Segundo a denúncia, há liame entre esses acusados e entre demais integrantes da 

organização criminosa, como Eduardo Cunha, do núcleo político de integrantes do PMDB da 

Câmara, e executivos do grupo Odebrecht, do núcleo econômico. 

Consta da denúncia que os colaboradores do grupo Odebrecht narraram a 

promessa e efetivo pagamento de vantagens indevidas a pessoas que exercem funções 

políticas nos Poderes Executivo e Legislativo, com o objetivo de obter a aprovação das MPs 

470/200922  e 472/200923, convertidas na Lei n. 12.249/2010, e a MP 613/201324, convertida 

na Lei n. 12.859/2013. Todas beneficiariam a Braskem, atualmente única produtora de resinas 

termoplásticas do país, controlada pelo grupo econômico em questão. 

Tais fatos, investigados no Inq. 4437, são corroborados por elementos trazidos 

pelo colaborador Cláudio Melo Filho, tais como registros de ligações dele com Romero Jucá 

e Milton Lyra. 

Cláudio Melo Filho informou que foram pagos R$ 7.000.000,00 (sete milhões de 

reais) a parlamentares por suas atuações na aprovação da MP 613/2013, dos quais R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais) foram endereçados aos acusados Romero Jucá e 

Renan Calheiros. 

Corroborando as declarações do colaborador, há registro de pagamentos 

realizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, contabilizadas no sistema 

Drousys, em outubro de 2013, sob os codinomes "Cerrado" e "Aracati", referentes a Romero 

Jucá, no valor de R$ 2.750.000,00 (dois milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Segundo 

o colaborador José de Carvalho Filho, o numerário foi entregue a Milton Lyra, em São Paulo 

(fls. 479/480). 

Segundo a denúncia, outro episódio de atuação do Senador Romero Jucá em 

beneficio da Odebrecht, em razão da qual recebeu valores indevidos, foi a aprovação da 

Resolução n. 72 do Senado Federal, que limitou a capacidade de Estados de conferir incentivo 

a produtos importados — situação apelidada pela imprensa de "guerra dos portos". Conforme 

narrado na denúncia, o acusado recebeu R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por esses 
22 	Que instituiu o denominado "Refis da crise". 
23 	Que instituiu diversos regimes especiais de tributação. 
24 	Que instituiu o Regime Especial da Indústria Química — REIQ. 

Inquérito 4326/DF 	 46 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

atos, próprios de sua atuação parlamentar, pagos em espécie pelo Setor de Operações 

Estruturadas (fls. 483/484). 

A denúncia narra detalhadamente, também, que Romero Jucá recebeu de Jorge 

Gerdau Joharmpeter a vantagem indevida de R$ 1.333.333,00 em contrapartida por sua atua-

ção parlamentar destinada a favorecer interesses econômicos específicos e de elevada monta 

do grupo empresarial Gerdau, destacando-se a tramitação e redação da Medida Provisória n° 

627/2013, convertida na Lei n° 12.973/2014, que alterou a legislação tributária federal relativa 

ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas — IRPJ e a outros tributos; além de dispor so-

bre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimo-

nial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por contratadas e coligadas, 

assunto esse de interesse específico do empresário Jorge Gerdau Johannpeter e do grupo Ger-

dau. 

Segundo a denúncia, foi desvendado o ciclo completo de transferências de recur-

sos de Jorge Gerdau Johammeter para Romero Jucá Jucá e seu filho, Rodrigo de Holanda 

Menezes Jucá, por intermédio da utilização do sistema de doações eleitorais, com a transfe-

rência de valores, por meio de contas dos diretórios do PMDB Nacional e do PMDB no Esta-

do de Roraima, do qual o denunciado era Presidente à época dos fatos (fls. 434/435). 

Segundo a denúncia, os elementos de corroboração dessas tratativas são diversos 

e-mai/s25  que demonstram a comunicação entre a assessora do Senador Romero Jucá, se-

guindo orientações deste, com Jorge Gerdau e Marcos Biondo, consultor jurídico do grupo 

econômico (fls. 487/490). 

Segundo a denúncia, Romero Jucá e Renan Calheiros também receberam vanta-

gens indevidas da Odebrecht em razão de suas atuações para a aprovação da MP 627/2013 em 

termos favoráveis ao grupo econômico, que tinha diversas operações em outros países, princi-

palmente por meio das subsidiárias Construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Óleo e Gás e 

a Braskem. 

Segundo a denúncia, em razão desses arranjos, Romero Jucá solicitou a Cláudio 

Melo Filho R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para si e para Renan Calheiros, mon-

tante pago diretamente a ele ou a terceiros em endereços por ele indicados. 

Em mais um episódio de atendimento de interesses do grupo Odebrecht, Romero 

Jucá solicitou e recebeu R$ 150.000,00, desta feita por conta das MPs n. 651/2014 e 

25 	Obtidos no curso das investigações do Inq. 4347. 
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656/2014, convertidas, respectivamente, nas Leis n° 13.043/2014 e n° 13.097/2015. Em 

relação a esses fatos, apurados no Inq. 4413, já houve o oferecimento de denúncia, a qual 

recebeu juizo positivo de admissibilidade, em sessão da 1' Turma desse STF, realizada 

em 13/03/2018. 

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

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

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

Romero Jucá acertaram que o pagamento da vantagem indevida seria concretizado sob a 

forma de doação eleitoral disfarçada para a campanha do filho do Senador, Rodrigo Holanda 

de Menezes Jucá, para o cargo de Vice-Governador de Roraima em 2014. 

Há ampla descrição da atuação do acusado no âmbito dessas MPs. Romero Jucá 

foi Presidente da comissão mista instalada para apreciar a MP 651/2014. O Vice-Presidente da 

comissão era Eduardo Cunha. 

Segundo a denúncia, além de ter atuado em violação ao Regimento Comum do 

Congresso Nacional (fls. 497/498), Romero Jucá insistentemente procurou a inclusão de 

emendas que favoreceriam a Odebrecht. Contou também com a contribuição de Eduardo 

Cunha nessas atividades, conforme demonstram elementos extraídos do Relatório de Análise 

de Material Apreendido n. 137/2016, nos autos da já mencionada AC 4044. 

O último episódio de negociação de projetos legislativos narrado na denúncia é 

referente à MP 677/2015, relativa à geração de energia, fatos apurados perante esse STF no 

Inq. 4389. 

Nesse caso, Renan Calheiros solicitou, em reunião com Cláudio Melo Filho e 

Carlos Fadigas, então Presidente da Braskem, vantagens indevidas, por meio de doações 

eleitorais oficiais para a campanha de seu filho, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, ao 

governo de Magoas em 2014. 

Acerca desses pagamentos a denúncia narra (fl. 515): 

Parte do pagamento foi autorizada por Carlos Fadigas, Presidente da Braskem, 

que repassou R$ 200.000,00 diretamente ao candidato Renan Calheiros Filho e 

R$ 120.000,00 por intermédio do Diretório Estadual do PMDB/AL, totalizando 

R$ 320.000,00. 
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Além disso, João Pacífico, Diretor Superintendente do Nordeste, autorizou 

repasses de valores ilícitos pela Odebrecht, o que também foi feito por meio de 

doações eleitorais oficiais em 2014, no valor de R$ 829.212,00 diretamente ao 

candidato Renan Calheiros Filho e R$ 1.200.000,00 por intermédio do Diretório 

Estadual do PMDB. 

Nesse ponto, destaca-se a atuação de Renan Calheiros. Cláudio Melo Filho 

esclareceu que, em geral, vantagens indevidas eram pagas após a prática de ato de oficio por 

este parlamentar (fl. 431). Todavia, nesse caso, as vantagens foram pagas por ocasião das 

eleições de 2014, e o ato de oficio de Renan Calheiros só foi praticado no ano seguinte, 

2015. 

Segundo a denúncia, este episódio demonstra a importância de Renan Calheiros, 

o qual, conforme destacou Cláudio Melo Filho, agiria com Eunício Oliveira e Romero Jucá 

e teriam grande influência no PMDB do Senado no que toca ao processo legislativo. O 

colaborador identificou também Romero Jucá como o interlocutor perante o empresariado, a 

partir das diversas solicitações de vantagens indevidas feitas por Romero Jucá, em seu 

próprio favor, de Renan Calheiros e de terceiros. 

3.2.5 — DOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

Neste tópico, a denúncia narra a participação direta dos acusados Edison Lobão, 

Romero Jucá e Renan Calheiros em uma série de crimes praticados no âmbito dos fundos 

de pensão de estatais, notadamente o Postalis, fundo de pensão dos CORREIOS, e o Petros, 

da PETROBRAS. 

Edison Lobão comandou as nomeações do Postalis no período em que a 

organização criminosa atuava com mais desenvoltura. 

Em razão disso, o operador Milton Lyra, agindo em beneficio dos acusados, 

praticou junto a seus sócios diversos atos fraudulentos em prejuízo do Postalis, a partir de 

transações envolvendo investimentos que nunca saíram do papel (fls. 517/521). 

Milton Lyra mantinha também contas no exterior, registradas em nome de off-

shores, fatos que vieram à tona a partir das investigações dos Panama Papers. 

Segundo a denúncia, por meio da quebra de sigilo telemático de Milton Lyra nos 

autos da AC 4276, foi obtida anotação que comprova o esquema das contas no exterior do 
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operador e sua relação com Renan Calheiros, bem como se constatou que na agenda de seu 

telefone celular havia seis números de telefone e um e-mail que seriam de Alex 

Predtechemsky, denunciado por crimes praticados no âmbito do Postalis, outros números da 

sede do fundo de pensão e e-mail de pessoa registrada como "Ricardo Postalis" (fl. 523). 

Segundo a denuncia, outros elementos de informação apontam para ilícitos 

praticados por Edison Lobão envolvendo investimentos do Petros com o Banco BVA, pouco 

antes desta instituição financeira declarar falência e causar grandes prejuízos ao fundo de 

pensão. O colaborador Cláudio Melo Filho apontou que um dos endereços do banco era um 

dos destinos de entrega de dinheiro em espécie para Romero Jucá. 

Segundo a denúncia, há também elementos que apontam para o fato de que 

Edison Lobão, o qual ingressou de forma oculta na Diamond Mountain Capital Group 

("Diamond Group") ante representação de Márcio Coutinho, seu amigo e advogado, atuou 

para beneficiar ilicitamente esse grupo com o aporte de capital de diversos fundos controlados 

pelo Governo Federal, como o Petros (fls. 527/542). Esses fatos são investigados na Pet 5576, 

instaurada a partir da cisão do Inq. 3960. 

Segundo a denúncia, a holding do Diamond Group é sediada nas Ilhas Cayman, e 

o grupo possui cinco subsidiárias no Brasil. Uma dessas subsidiárias, a Diamond Mountain 

Investimentos e Gestão de Recursos, administra fundos de investimento e prospecta recursos 

voltados à captação de valores de fundos de pensão de estatais, de fornecedores da 

PETROBRAS e de empresas privadas que recebem recursos de bancos públicos, tais como o 

BNDES. 

Segundo a denúncia, Edison Lobão, na condição de sócio oculto desse grupo, 

teria explorado seu prestígio político e influência nas nomeações de dirigentes dos fundos de 

pensão para angariar vantagens indevidas nas atividades do Diamond Group. 

A denúncia refere-se a trechos da agenda do ex-Ministro de Minas e Energia26, 

nos quais é possível identificar vários compromissos relativos à empresa "Diamond". No ano 

de 2011, foram três reuniões ocorridas no gabinete do Ministro, na sede do Ministério de 

Minas e Energia, nos dias 02/06/2011, 28/06/2011 e 10/11/2011. Em outras quatro 

oportunidades, o Ministro teve reuniões com advogado Márcio Coutinho, nos dias k  

09/03/2011, 26/05/2011, 13/07/2011 e 26/10/2011. 

Na sequência, a denúncia explicita a importância desses elementos (fls. 538/539): 

26 	Extraídos do Relatório de Pesquisa e Análise n. 30/2017-SPEA/PGR. 
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A possível intervenção de Edison Lobão em favor de assuntos relativos à Dia-

mond Mountain Group ganha densidade quando se verifica que há coincidência 

de datas e horários no agendamento de compromissos do então Ministro de Minas 

e Energia com representantes da Diamond Mountain Group e dirigentes da PE-

TROBRAS. Confira-se: 

No dia 29/3/2011, o então ministro recebeu o sr. Márcio Coutinho, às 

19hs, e, em seguida, representantes da MDC Participações. Infere-se, da 

análise global dos compromissos registrados na referida agenda, que a sigla 

MDC Participações, refere-se a alguma empresa da holding Diamond 

Mountain Group ou a algum fundo por ela gerido; 

No dia 28/6/2011, o parlamentar recebeu, às 11h30, o Sr. José Sérgio Ga-

brielli, então Presidente da PETROBRAS, e às 16h, Maria das Graças Fos- 

ter, então diretora executiva da PETROBRAS no setor de gás e energia da 

empresa. Posteriormente, às 17h, houve encontro com o Sr. Márcio Couti-

nho; 

No dia 13/7/2011, Edison Lobão recebeu, às 17h, Sérgio Machado, en-

tão Presidente da TRANSPETRO, e, em seguida, às 18h, o advogado Már-

cio Coutinho; 

No dia 26/10/2011, o parlamentar teve uma reunião, às 20h com Edison 

Lobão Filho e Márcio Coutinho; e 

No dia 1/11/2011, houve reunião, às 17 h, com a participação de Miguel 

Rosseto (PETROBRAS Biocombustível), Robert Carilli (Brazil Capital), 

além dos representantes da Diamond Mountain Capital Group Luiz 

Meiches, Jorge Nurkin e Marcos Henrique Costa. 

Diversos e-maus e mensagens eletrônicas fornecidas por Jorge Alberto Nurlcin, 

ex-sócio da Diamond Group, também indicam a condição do Senador Edison Lobão de sócio 

oculto do Diamond Group, conforme transcritos e analisados nos excertos da denúncia a 

seguir (fls. 540/541): 
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Seguem, abaixo, algumas das mensagens eletrônicas, ressaltando que na primeira 

há referência indireta ao parlamentar pelo codinome "Big Wolf', lobo grande ou 

lobão, em inglês27: 

Quinta-feira vamos ficar com o pessoal do Big Wolf o dia todo, agenda para 

sexta a tarde ou semana que vem. (e-mail de Marcos Henrique Marques da 

Costa a dirigentes da Diamond Mountain Group, em 5/10/2011. Fl. 77) 

II 

Senhores, 

Recebi uma ligação do Ministro Lobato me pedindo para que eu me reúna 

com ele amanhã às 16:00 no Ministério em Brasília (ele pediu que eu fosse 

sozinho). (e-mail de Marcos Henrique Marques da Costa a dirigentes da Di-

amond Mountain Group, em 1/6/2011. Fl. 79) 

III 

Prezados, 

Foi confirmada nossa reunião amanhã em Brasília com o Ministro das Mi-

nas e Energia (10:00), (sic) alguns Diretores da Petrobrás também estarão 

presentes. (e-mail de Marcos Henrique Marques da Costa a dirigentes da 

Diamond Mountain Group, em 26/4/2011. Fl. 81) 

IV 

Simon e Robert, 

Vejam o e-mail abaixo, vou ter que fazer uma reunião a semana que vem 

com o Ministro Edson Lobão em Brasília para fechar o negócio. 

Vamos fazer um call hoje as 15:00. 

Um abraço, 

Marcos (e-mail de Marcos Henrique Marques da Costa a dirigentes da Dia- 

mond Mountain Group, em 19/4/2011. Fl. 83) 

A data da pretendida reunião - na primeira mensagem - é próxima à da 

efetivamente realizada no Ministério de Minas e Energia, em 1/11/2011. Por sua 

vez, a data mencionada na segunda mensagem eletrônica coincide com a da 

reunião ocorrida, em 2/6/2011. Houve, pois, o encaixe das demais datas 

27 No e-mail apresentado por Jorge Alberto Nurkin, no qual alega ter recebido ameaças de Marcos Henrique Mar-
ques da Costa, após desligar-se da sociedade, caso revelasse que o sócio oculto da Diamond Mountain Capital 
Group, seria, supostamente, o Senador da República EDISON LOBÃO, há referência ao congressista também 
sob a alcunha de "Tio". 
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mencionadas nas mensagens eletrônicas, de forma oculta, sem agendamento 

formal dos respectivos encontros. 

A denúncia conclui o tópico demonstrando favorecimentos do Diamond Group, 

nos seguintes termos: 

"[...] a PETROBRAS apoiou institucionalmente a Diamond Mountain 

Investimentos Gestão de Recursos Ltda. nas ações do Fundo de Investimento em 

Participações Óleo e Gás Infraestrutura I e II e no Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Diamond Mountain Fornecedores PETROBRAS — 

Recebíveis Comerciais.28  

Além disso, a Pascro, do grupo Rio Nave, creditou para a AP Energy (menciona-

da no contexto da obra de Belo Monte como ligada a Milton Lyra) o elevado 

montante de R$ 9.000.000,00 no curto período de 5/4/2012 a 6/6/2012, como se 

vê nos extratos bancários da Ação Cautelar n. 4.109. 

Ademais, na agenda telefônica de Milton Lyra, há o contato de Mauro Campos. 

Não por acaso, a TRANSPETRO — estatal outrora presidida por Mauro Campos e 

relacionada, via fundo de investimento, ao Postalis — foi por muitos anos ligada a 

Senadores do PMDB, o que se demonstra por diversos elementos de prova, já 

constantes da denúncia oferecida no Inquérito n. 4.215." (fl. 542) 

"Entre os fundos de investimentos geridos pela Diamond Mountain Group 

constam: i) Fundos de Investimento em Participações (FIP): a) Fundo de 

Investimento em Participações Mezanino Brasil Energy; b) Fundo de 

Investimento em Participações Mezanino Brasil Multisetorial; c) Fundo de 

Investimentos em Participações Mezanino Óleo e Gás Infraestrutura; d) RN 

Indústria Naval Fundo de Investimento em Participações; ii) Fundo de 

Investimento Multimercado Crédito Privado Diamond Mountain Corporativo e 

iii) Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Diamond Mountain 

Corporativo II (fl. 43). Na PETROBRAS, seria o FIDC Diamond Mountain 

Fornecedores PETROBRAS. Segundo o Relatório Semestral e Perspectivas da 

Diamond Mountain Investimentos, relativo a junho de 2012. O aludido fundo 

teria patrimônio líquido de R$ 200.000.000,00 — 5 séries (fl. 58). Ademais, 

28 C) referido apoio consistiria no acompanhamento do processo de capitalização dos fundos, com a participação 
em reuniões com investidores nacionais e estrangeiros e fornecimento de informações e materiais necessários so-
bre o setor que agregasse valor ao referido processo (fls. 64-65). 
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conforme fls. 67, 69 e 71 houve tratativas da empresa Diamond Mountain Group 

com o BNDES no intuito de obter captação de recursos para os fundos que 

tinham como foco infraestrutura, notadamente, os fundos de FIP-Infraestrutura e 

FICD PETROBRAS." (nota de rodapé n. 241) 

3.3. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

A denúncia afirmou que os denunciados, na qualidade de políticos, parlamentares 

e membros de importante partido político com influência no Senado, integraram organização 

- criminosa, com diferentes graus de envolvimento e de responsabilidade na atividade 

criminosa, dolosa e pessoalmente, inclusive valendo-se de suas funções públicas, com o 

objetivo de receber vantagem econômica e política de todos os envolvidos. 

Tal como feita, a denúncia contém os elementos legais exigidos para ser recebida 

pelo Poder Judiciário, pois pois apresenta a materialidade e a autoria do crime do art. 2°4 40 , 

incisos II, III e V da Lei n. 12.850/2013 de modo a possibilidade a ampla defesa e o 

contraditório. 

A denúncia não se ampara unicamente em declarações de colaboradores 

(devidamente homologadas pelo STF). Também apresenta elementos de corroboração, tais 

como registros de entrada em locais, análise do Tribunal de Contas da União, contratos e 

notas fiscais fictícios, depósitos em contas no exterior em nome de off-shores, doação eleitoral 

oficial, depoimentos de testemunhas, dados fiscais e bancários, e-maus, planilhas, registros de 

entrada no escritório de Alberto Youssef e de visita à PETROBRAS e à TRANSPETRO, 

todos harmônicos entre si e que demonstraram muito mais do que a mera plausibilidade da 

imputação. A colaboração premiada foi o ponto de partida, e não o ponto de chegada da 

pretensão punitiva deduzida em juízo, como exposto na denúncia. 

Ainda que as imputações tivessem lastro apenas nas declarações de colaborador, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que "o 

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

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

4°, §16, da Lei n° 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indicio de autoria para fins 

de recebimento da denúncia" (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

DJe de 12.05.2016). 

• 
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Portanto, mesmo que a pretensão punitiva contra os denunciados estivesse 

lastreada, apenas, em declarações de colaboradores, o que, frise-se, não é o caso, tal 

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

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

Existe, pois, justa causa para a ação penal, a viabilizar o recebimento da denúncia 

e a realização da instrução processual. Diante de casos similares, o Supremo Tribunal Federal 

já se pronunciou: 

"AÇÃO PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos. Acusações 

específicas baseadas nos elementos retóricos coligidos no inquérito policial. 

Possibilidade de plena defesa. Justa causa presente. Aptidão formal. Observância 

do disposto no art. 41 do CPP. Recebimento, exceto em relação ao crime previsto 

no art. 288 do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser 

recebida a denúncia que, baseada em elementos de prova, contém exposição clara 

e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, possibilita plena e ampla defesa 

aos acusados." (STF, Pleno, Inq 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.11.2008, 

m.v., DJE de 25.03.2010) 

4. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS 

As defesas de Valdir Raupp, Renan Calheiros, José Sarney e Jader Barbalho 

alegam a atipicidade das condutas que lhes foram imputadas, haja vista que as práticas ilícitas 

narradas na inicial teriam, supostamente, sido praticadas em época anterior à entrada em vigor 

da Lei n° 12.850/2013, de forma que seria inviável o recebimento da denúncia. 

Os denunciados se defendem das condutas ilícitas que lhes foram imputadas na 

denúncia e não da capitulação jurídica dada aos crimes descritos. Há convergência de diversos 

termos de declarações, provas documentais e fatos incontroversos que apontam para a 

continuidade das atividades ilícitas pelos membros da organização criminosa até, pelo menos, 

o ano de 2014 - inclusive após a deflagração da Operação Lava Jato, com evidências de 

pagamento de vantagem econômica até o ano de 2015, de forma que incide a Lei n° 

12.850/2013. 

e 
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Nesse sentido, cabe destacar, inicialmente, o volume de doações eleitorais 

recebidas pelos acusados e seus aliados no ano de 2014, em razão das atividades da 

organização criminosa. 

O colaborador Sérgio Machado noticiou, em seu Termo de Depoimento n. 13, 

que o grupo JBS faria doações ao PMDB em beneficio de Renan Calheiros, Jader 

Barbalho, Romero Jucá, Valdir Raupp, Edison Lobão, e outros no valor de R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), em razão de solicitação do PT, corno instrumento 

de barganha para a composição de chapa por ocasião das eleições de 2014. 

Relata também em seu Termo de Depoimento n. 6 que Renan Calheiros foi 

beneficiado, direta ou indiretamente, com duas doações eleitorais em 2014 da Queiroz 

Gaivão, nos valores de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), em razão do esquema criminoso da TRANSPETRO. 

Quanto a Romero Jucá, a denúncia destaca que o Diretório Estadual do PMDB 

de Roraima arrecadou R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em valores atualizados, e 

que parte do dinheiro financiou a chapa ao governo do Estado da qual o filho do Senador, 

Rodrigo Jucá, era o candidato a Vice. Os maiores doadores da campanha eram todas empresas 

envolvidas na "Operação Lava Jato" (fls. 406/407). Consoante exposto no tópico dos crimes 

praticados no âmbito do processo legislativo, ele foi indiretamente beneficiado com doações 

eleitorais de R$ 1.333.333,00 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três 

reais) do grupo Gerdau e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do grupo Odebrecht, em 

2014. 

As principais doadoras para a campanha de Lobão Filho e Edison Lobão, ao 

governo do Estado do Maranhão em 2014 foram também empreiteiras envolvidas na 

"Operação Lava Jato", como a Andrade Gutierrez e a Queiroz Gaivão. 

Segundo a denúncia, Edison Lobão, Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir 

Raupp e Jader Barbalho também foram amplamente beneficiados pelos ilícitos praticados 

no âmbito das obras para a construção da Usina de Belo Monte. Boa parte dos pagamentos 

correspondentes, na forma de doações eleitorais oficiais, foram realizados pelas empreiteiras 

do Consórcio Construtor de Belo Monte no ano de 2014, em beneficio de candidatos apoiados 

pelos acusados — muitos deles seus familiares —, já que boa parte dos Senadores não disputou 

as eleições naquele ano. 

• 
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Além do recebimento de vantagens indevidas, por via de doações eleitorais 

oficiais, a denúncia narra ainda outros episódios de prática de crimes pelos ora denunciados 

que comprovam a existência e plena da atividade da organização criminosa posteriormente à 

edição da Lei n. 12.850/2013. 

Romero Jucá e Renan Calheiros também receberam valores em espécie por suas 

atuações em medidas provisórias de interesse do grupo Odebrecht, nos anos de 2013, 2014 e 

2015, conforme analisado no suprarreferido tópico. 

Renan Calheiros também recebeu, em 2014, vantagem indevida no valor de R$ 

1.000.000,00, entregue pelo colaborador Ceará a intermediário do Senador, em Maceió, em 

razão de ter atuado para impedir a instalação da CPI da PETROBRAS, fatos também já 

expostos acima. 

Tem-se, ainda, as movimentações do operador Milton Lyra, amplamente expostas 

na denúncia e nesta manifestação, as quais se deram em beneficio, ao menos, dos acusados 

Renan Calheiros e Romero Jucá, até o ano de 2015. 

Como se vê, as condutas ilícitas praticadas pelos denunciados se estenderam além 

da entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013, de forma que a imputação pelo crime de integrar 

organização criminosa é cabível ao caso. 

Ademais, forçoso perceber que as impugnações feitas pelos acusados quanto à 

interpretação dos fatos descritos na denúncia dizem respeito ao mérito da causa, devendo ser 

analisadas mais apropriadamente ao final da instrução processual. Para fms de recebimento da 

denúncia, basta a observância aos elementos essenciais do art. 41 do CPP, os quais estão todos 

presentes, a autorizar a deflagração da ação penal. 

Sobre este ponto, destaco importante precedente desse E. STF que esquadrinha os 

requisitos necessários para abrir a ação penal: 

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO 

CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE DESCREVE 

SUFICIENTEMENTE OS FATOS ILÍCITOS. ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE 

AUTORIZAM A QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E TELEFÔNICO DO 

PACIENTE. MATÉRIA QUE EXIGE O REVOLVIMENTO FACTUAL-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 
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(omissis) 

Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua 

esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que 

orientam tal exame: os arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. O art. 41 

indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, deve 

conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas 

circunstancias, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, conter 

esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o 

contraditório se estabeleça nos devidos termos. Já o artigo 395, este impõe a peça 

de acusação um conteúdo negativo. Se no primeiro (art. 41) há uma obrigação de 

fazer por parte do Ministério Publico, no segundo (art. 395) ha uma obrigação de 

não fazer; ou seja, a denúncia não pode incorrer nas impropriedades indicadas no 

mencionado art. 395 do CPP. 

No caso, ausente qualquer pressuposto para o encerramento prematuro da ação 

penal a que responde o paciente, pois a inicial acusatória descreve, 

suficientemente, os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de 

modo a permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um 

descuidado ou de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação 

penal pública. E o fato é que ela, peça inicial acusatória, descreve, com base nos 

elementos delitivos ate então conhecidos, um acordo de vontades entre o paciente 

e o primeiro denunciado para a perpetração da conduta criminosa. 

(omissis) 

Ordem indeferida. (Habeas corpus n° 98.134, r Turma, unânime, Relator 

Ministro Ayres Britto, julgado em 30.11.2010, publicado no DJ em 04.03.2011). 

Afastadas, portanto, as alegações de atipicidade das condutas descritas. 

5. DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO 

Finalmente, as defesas alegam ainda diversas questões referentes ao mérito da 

causa, tais como a inaplicabilidade do enunciado 711 da Súmula doSTF, a incidência da 

majorante da transnacionalidade e ausência de dolo, que devem ser resolvidas caso seja aberta 
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a ação penal, ao final da instrução.. Na atual fase de mera admissibilidade da acusação, não 

devem ser consideradas, pois dependem da imputação principal. Sobre o assunto, o Supremo 

Tribunal Federal afirma: 

"A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato 

atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de 

qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma 

jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua 

veracidade, tal como se dá na peça acusatória" (STF, Pleno, 1NQ n. 3108/BA, Rel. 

Min. Dias Toffoli, j. 15.12.2011, v.u., DJE de 21.03.2012) 

Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação 

exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando 

o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios 

suficientes de autoria e de materialidade. (STF, Pleno, HC n. 128453/TO, Rel. 

Min. Rosa Weber, j. 20.10.2015, v.u., DJE de 13.11.2015) 

O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição 

meramente sumária, devendo-se ter cautela para "não rejeitar a acusação como se 

estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa" (MARQUES, José 

Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1965. p. 164 e 168). (STF, la  Turma, INQ n. 2589/RS, Rel. Min. Luiz 

Fux, j. 16.09.2014, v.u., DJE de 13.10.2014) 

Dessa forma, observa-se que os argumentos de defesa são improcedentes. Estão 

presentes os pressupostos de admissibilidade da acusação. 

III - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, requeiro a rejeição das preliminares e o recebimento da denúncia. 

Brasília, 18 de fevereiro de 2019. 

t (.:1141.6 
el Elias erreira Dodge 

Procuradora-Geral da República 
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