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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

A Procuradora-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais, em 

virtude do despacho de fl. 113, vem apresentar 

contrarrazões aos agravos regimentais 

interpostos por MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE, JOSÉ OTÁVIO GERMANO e Lua 

FERNANDO RAMOS FARIA contra a decisão monocrática de fls. 04/10, pela qual o Ministro 

Relator reconheceu a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Ação 

Penal n° 1.034, pela superveniente cessação dos mandatos eletivos dos réus e determinou o envio 

dos autos para a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR. 

Gabinete da Procuradora-Geral da República 
BrasiliaAN 
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Trata-se de ação penal instaurada a partir do recebimento, pela 2' Turma do STF, da 

denúncia ofertada nos autos do Inquérito n° 3.980, em 06/03/2018, referente à prática dos crimes 

de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por Jako ALBERTO PIZZOLATII JÚNIOR, MÁRIO 

SÍLVIO MENDES NEGROMONTE, JOSÉ OTÁVIO GERMANO e LUIZ FERNANDO RAMOS 

FARIA, quando deputados federais integrantes do Partido Progressista e participantes do núcleo 

político da organização criminosa instalada perante a Petrobras. 

Segundo narra a denúncia, os réus participaram do esquema criminoso, ao atuarem 

na indicação e permanente concessão de apoio político para a manutenção de Paulo Roberto 

Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Nessa condição, o executivo era responsável 

por viabilizar o funcionamento de um cartel composto por empreiteiras contratadas pela 

sociedade de economia mista. 

Em contrapartida, os representantes dessas pessoas jurídicas, integrantes do núcleo 

econômico da organização criminosa, pagavam vantagens indevidas aos demais membros do 

grupo, em especial a seus agentes políticos. A operacionali7ação dos repasses era atribuição do 

núcleo financeiro da organização criminosa, capitaneado pelo colaborador Alberto Youssef, no 

caso da Diretoria de Abastecimento. 

A denúncia, portanto, cuida de diversos atos de recebimento de vantagens indevidas 

por parte dos réus, inseridos no contexto da organização criminosa brevemente descrita acima. 

O acordâo por meio do qual recebida, em parte, a denúncia foi assim ementado: 

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, LA-
VAGEM DE DINHEIRO E EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITOS REU-
NIDOS. CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA. DIVERSOS ACUSADOS E 
FATOS. PRESENÇA DE DEPUTADOS FEDERAIS NO POLO PASSIVO. FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO PARCIAL DE DENÚNCIA. JUIZO 
DE DELB3AÇÃO. 

PRAZO EM DOBRO. PRELIMINAR PREJUDICADA. PRECEDENTES. 

INACESSIBILIDADE A PROVAS DIGITAIS CONSTANTES NOS AUTOS. NO- 
CORRÊNCIA. CERTIFICAÇAO POR SETOR TÉCNICO. QUESTÃO JÁ APRECIADA 
(PREJUDICADA). 

CONEXÃO OU LMSPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E 
REUNIÃO DE FEITOS. MESMOS FATOS NARRADOS NO INQUÉRITO 3989. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. FACULDADE RELATOR (ART. 80 CPP). PRECEDENTES. 
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ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 
NA OBTENÇÃO DAS PROVAS. AUTORIZAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPE-
TENTE (JUDICIAL). 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS DE FALHAS. INOCOR-
RÊNCIA. 5.1. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS E AUSÊNCIA DE INDIVIDUA-
LIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE ENUNCIAÇÃO 
DE PREMISSAS GERAIS E PREMISSAS MENORES (INDIVIDUAIS). DESCRIÇÃO 
DOS FATOS EM TODAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDICAÇÃO DO ENVOLVI-
MENTO DE CADA ACUSADO EM CADA FATO EM TESE CRIMINOSO IMPUTADO. 
ALEGAÇÃO REFUTADA. 5.2. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO "ATO DE OFICIO" 
COMO ELEMENTAR DO TIPO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA. 
EXAUSTIVA DESCRIÇÃO DO ALEGADO "ATO DE OFICIO" (TANTO SOB O ÂN-
GULO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE PRATICA DIRETAMENTE OS VERBOS 
NUCLEARES DO TIPO COMO DOS PARLAMENTARES QUE DETERMINAM ESSA 
FORMA DE AGIR OU A ELA ADEREM VOLUNTARIA E CONSCIENTEMENTE). AP-
TIDÃO DAS CONDUTAS NARRADAS A SEREM ENQUADRADAS - SOB O 
PRISMA DESCRITIVO - NA CAUSA DE AUMENTO DO §1° DO ART. 317, CP). 5.3. 
INÉPCIA INICIAL. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA 
DE AUMENTO PREVISTA NO §2° DO ARTIGO 327, CP A PARLAMENTARES, APE-
NAS POR ESSA CONDIÇÃO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRECEDENTES. 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS NOS FATOS IM-
PUTADOS E CONSEQUENTE AUSENCIA DE INDICAÇÃO DA RELEVÂNCIA DE 
SUAS CONDUTAS NA CADEIA CAUSAL. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICI-
ENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS - EM CADA FATO - DAS CONDU-
TAS DOS ACUSADOS SUPOSTAMENTE IMPACTANTES NO RESULTADO 
ALEGADAMENTE CRIMINOSO. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CONCURSO MATERIAL EN-
TRE OS MESMOS CRIMES E ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. FIXAÇÃO DA REGRA DE CONCURSO DE CRIMES 
(MATERIAL, FORMAL OU DE CRIME CONTINUADO) EM FASE DE RECEBI-
MENTO DE DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CRIME DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO. 1NAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4° DO 
ARTIGO 1° DA LEI 9.613/98. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HABITUALIDADE 
CRIMINOSA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA. NECESSIDADE DE 
INSTRUÇÃO. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. CRIME DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. FATOS ALEGADAMENTE ANTERIORES 
À ALTERAÇÃO DA LEI 9.613/98. NÃO CONFIGURAÇÃO. O CRIME DE CORRUP-
ÇÃO PASSIVA NA REDAÇÃO ORIGINAL CONSISTIA EM UM DOS ANTECEDEN-
TES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DOS FATOS NA 
REDAÇÃO ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. DEMAIS FATOS ALEGADAMENTE 
PROTRAÍDOS NO TEMPO. INCIDÊNCIA VERBETE SÚMULA 711 STF. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONCURSO ENTRE CORRUPÇÃO PASSIVA, NA MODALIDADE "RECEBER" E 
LAVAGEM DE DINHEIRO. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTTCAS. NECESSI-
DADE DE INSTRUÇÃO. SUBSUNÇÃO DESCRITIVA ADEQUADA. JUIZO DE DELI-
BAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 
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INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO ACUSATÓRIO QUANTO AO CRIME DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DO "MERO TRÂNSITO" DE VALORES 
EM CONTAS PESSOAIS. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÂTICAS. NECESSI-
DADE DE INSTRUÇÃO. SUBSUNÇÃO DESCRITIVA ADEQUADA. JUÍZO DE DELI-
BAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 

EXCLUDENTES DA TTPICIDADE OU DA CULPABILIDADE. MÉRITO. DESCO-
NHECIMENTO DA ILICITUDE DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES EVENTUAL-
MENTE RECEBIDOS. NEGATIVAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS - NÃO 
COMPROVADAS DE PLANO. TESES DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRU-
ÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVA-
GEM DE DINHEIRO. IMPUTAÇÃO BASEADA EM UMA ÚNICA COLABORAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE LAVA-
GEM DE DINHEIRO. FALTA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS PALAVRAS DOS 
COLABORADORES. OCORRÊNCIA PARCIAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚN-
CIA. DENÚNCIA REJEITADA EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NESSAS CIR-
CUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO QUANTO AOS DEMAIS, EM RELAÇÃO A QUEM 
HÁ SUFICIENTES PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS PARA ESTA FASE. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE EMBARAÇO ÀS INVESTIGAÇÕES. 
FRAGILIDADE DA VERSÃO DA TESTEMUNHA. NARRATIVA DESPIDA DE LÓ-
GICA. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENÚNCIA RE-
JEITADA NESTE PONTO. 

Não se concede prazo em dobro às defesas dos acusados quando os autos estão digitaliza-
dos e, portanto, acessíveis concomitantemente a todas as partes. Questão de ordem julgada 
neste feito neste sentido e, portanto, prejudicada (Inq 3980- QO, DJe 30.6.2016). 

Certificadas pelo setor técnico desta Corte a higidez e a acessibilidade de dados constan-
tes em mídia digital, integrantes dos autos como elementos probatórios, não procede a ale-
gação de cerceamento de defesa. Questão já analisada, afastada e, portanto, prejudicado seu 
reexame nessa fase de recebimento de denúncia. 

A pluralidade de acusados e de crimes que lhes são imputados, aliada à circunstância de 
os feitos estarem em fases distintas atrai a faculdade do relator, prevista no art. 80 do CPP, 
de determinar a reunião ou o desmembramento de feitos. No caso concreto, já houve apen-
sarnento de quatro inquéritos (3980, 3992, 3999 e 4000) com conexão intersubjetiva e pro-
batória reconhecida. Os autos do inquérito 3989 concernem a inúmeros acusados e tratam 
de outros fatos criminosos, não sendo imprescindível reuni-los, tampouco se configura litis-
pendência entre inquéritos. Precedentes (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, Dje de 10.122014). 

O acesso a dados bancários de acusado por meio da decretação judicial de quebra de ou-
tro investigado, no caso, filho e pai, respectivamente, havendo manutenção de conta-con-
junta ou intenso relacionamento bancário, não contraria regras constitucionais ou legais. A 
informação que se obtém com referida espécie probatória é o escopo da quebra decretada. 
Licitude da prova. Impossibilidade de exclusão. 

Inépcia da denúncia. Múltiplos argumentos de falha descritiva afastados. 5.1. Se a peça 
acusatória expôs contextos comuns para indicar em relação a cada fato, na sequencia, as cir-
cunstâncias de datas, locais, valores, "modus operandi" e, ainda, relaciona tais informações 
às condutas atribuídas aos acimados, não há falar em descrição genérica dos fatos. A denún-
cia é lógica metodologicamente ao indicar premissas maiores e menores, individualizando 
as condutas dos acusados em todas suas circunstâncias e as elementares dos tipos imputa- 
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dos. Alegação de inépcia por esses fwidamentos afastada. 5.2. Igualmente, a descrição do 
necessário vínculo entre as atividades dos agentes estatais (tanto sob o ângulo do funcioná-
rio público que pratica diretamente os verbos nucleares do tipo, bem como dos parlamenta-
res que determinam essa forma de agir ou a ela aderem voluntaria e conscientemente) e a 
solicitação, aceitação ou recebimento de vantagem indevida revela aptidão dos fatos a serem 
enquadrados — sob o prisma descritivo — na causa de aumento do §1° do art. 317, CP). Des-
crição da prática do "ato de oficio" tanto pela ótica do chefe do setor que possibilitava as 
fraudes, quanto sob o ângulo dos responsáveis (parlamentares) por indicá-lo àquela posição 
e por lá mantê-lo por meio de sua influência política. Precedentes (AP 307 (caso "Coltor") e 
AP 470 ("Mensalão"). 5.3. Situação contrária se verifica quando a descrição dos fatos não 
permite a subsunção no tipo ou em elementos normativos de causas de aumento. Hipótese 
dos autos, com relação ao §2° do artigo 327 do Código Penal. O mero exercício de mandato 
popular não atrai a referida majorante. Precedentes (Inq 3.983 Rel. Mi. TEORI ZA-
VASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2016; Inq 3.997 Rel. Min. TEOR! ZAVASCKI, Tri-
bunal Pleno, DJe de 26.09.2016). Para que fosse possível tal incidência há necessidade de 
descrição de imposição hierárquica, não narrada na denúncia. Precedentes (Inq 2.191, Rel. 
Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 08.05.2009, Inq 2.606, Rel. Mia LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2.12.2014). Alegação acolhida para afastar a causa de au-
mento da imputação. 5.4. A denúncia descreve circunstâncias específicas — em cada fato — 
das alegadas condutas dos acusados supostamente impactantes no resultado alegadamente 
criminoso bem como os liames subjetivos entre eles e, especialmente, a divisão de tarefas 
(por núcleos de operação) e a identificação das atividades dos acusados no núcleo de que 
em tese participava Inocorrência, portanto, de deficiência descritiva quanto ao envolvi-
mento dos acusados nos fatos imputados, tampouco de ausência de indicação da relevância 
causal de suas condutas no resultado. Desnecessário, neste momento, definir se a atuação se 
dá a título de autoria ou de participação. Exegese do artigo 29 do Código Penal. Descrições 
consentâneas com o juízo de delibação próprio da fase de recebimento da denúncia. Prece-
dente (Inq 3984, Segunda turma, unânime, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 16.03.2017). 

Não há inépcia da denúncia por excesso acusatório na imputação de concurso material 
entre crimes da mesma espécie e entre crimes diversos (corrupção passiva e lavagem de di-
nheiro), ainda que narrados inúmeros fatos em aparentes circunstâncias comuns. A fase de 
recebimento de denúncia não é a apropriada para definir o enquadramento dos eventuais fa-
tos criminosos nas regras de concursos (tanto de pessoas como de crimes). A comprovação 
da ocorrência dos crimes imputados é questão prejudicial à tarefa de aferir suas circunstân-
cias e peculiaridades, condicionantes da definição das aludidas regras. Precedentes (Inq 
2.984, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 23.9.2013 e Inq 3.983, Rel. Min. TE-
OR' ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). 

A narrativa acusatória que relata habitualidade nas práticas alegadamente criminosas im-
putadas aos acusados é suficiente, em fase de análise do requisito descritivo da inicial, a via-
bilizar a presença, em tese, da causa de aumento prevista no §4° do artigo 10  da Lei 
9.613/98. O apontamento de práticas de crimes de lavagem de bens, valores e direitos pro-
traídos no tempo não autoriza a exclusão prematura dessa majorante. Alegação de inépcia 
da denúncia por excesso acusatório não acolhida nesta fase. 

Também não se reconhece a atipicidade de condutas descritas como lavagem de dinheiro, 
bens ou direitos (ainda que praticadas antes da alteração da Lei 9.613/98), se estão narradas, 
como na espécie, condutas em tese enquadradas como crime de corrupção passiva (como 
práticas ilícitas antecedentes). O fato de a novel redação do artigo 10  da Lei 9.613/98 não 
prever tipos fechados como antecedentes à lavagem, no caso concreto, não acarreta sua ati-
picidade no tópico alegado, porque, à época das alegadas práticas, a corrupção passiva (des-
crita) compunha o rol dos crimes antecedentes (como elementar) da lavagem. Alegação 
inépcia por atipicidade que se repele. Os demais delitos de lavagem descritos como protraí- 
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dos ao longo do tempo atraem a incidência do Verbete n° 711 desta colenda Corte. Necessi-
dade de instrução para eventual comprovação do(s) fato(s), do momento de sua consumação 
e consequente fixação da lei penal que lhe é aplicável, se for o caso. 

Ainda, não merece acolhimento, antes da instrução e da necessária comprovação dos fa-
tos típicos imputados e de suas circunstâncias, a impossibilidade teórica do concurso entre 
os crimes de corrupção passiva - na modalidade "receber" - e a lavagem de dinheiro alega-
damente realizada para ocultar a origem ilícita dos recursos. Subsunção, no plano descritivo, 
revela possibilidade teórica do referido concurso dependente de circunstâncias fáticas. Ne-
cessidade de verificação e, portanto, de instrução probatória para demonstrar se presentes as 
mesmas "rati decidendi" de precedente da Corte (AP 470). Alegação afastada/rechaçada. 

Impossibilidade, pelas mesmas razões, de acolher o argumento de defesa de que o "mero 
trânsito de valores por contas bancárias pessoais" para "pagamento de despesas" não tem 
aptidão a se enquadrar no delito de lavagem de dinheiro, quando se trata de valores sem ori-
gem comprovada (pelo acusado) e a que se imputa a característica justamente de serem van-
tagens ilícitas recebidas como contrapartidas nos crimes de corrupção passiva previamente 
narrados. Alegação que, para ser acolhida e excluir a imputação, dependeria da comprova-
ção inequívoca da origem lícita, o que não se verificou na hipótese. 

Quanto às demais teses defensivas (excludentes de tipicidade ou da culpabilidade) dedu-
zidas nas defesas preliminares, por veicularem matérias afetas ao mérito ou cuja comprova-
ção inequívoca não logrou ser demonstrada nessa fase, devem ter seu exame diferido para 
após a indispensável instrução. Negativas gerais de participação nos fatos — sem a correlata 
comprovação — não são suficientes para a rejeição da denúncia. Igualmente, afirmação de 
desconhecimento da eventual ilicitude da origem dos recursos ou mesmo das condutas em 
tese praticadas relacionam-se ao elemento subjetivo do tipo, que deve ser aferido em instru-
ção. 

A ale • ação defensiva de que nos autos o único elemento de convicção a dar lastro às im-
putações seria a colaboração premiada "de um único colaborador" não se sustenta, porque 
há inúmeros colaboradores e provas de corroboração. 

Não procede, assim, a afirmação defensiva de inexistência de outras provas além das co-
laborações premiados. Em relação a todos os crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro imputados há elementos materiais e testemunhais indicando sua materialidade. Há, 
lado outro, lastro probatório frágil de liame entre determinados acusados entre si e entre os 
colaboradores, impondo-se, nesses casos, a rejeição da denúncia por ausência de indícios 
quanto à autoria. Quanto aos demais, há provas suficientes, para esta fase, quanto aos indí-
cios de materialidade e de autoria, para o recebimento da denúncia. A presença de relatório 
conclusivo sobre fraudes praticadas na Petrobras na diretoria de abastecimento onde atuava 
Paulo Roberto Costa e atestando sua participação nesses fatos, registros de acesso ao escri-
tório de Alberto Youssef com a imagem de parlamentares ora acusados, registros de viagens 
de seus entregadores às cidades onde se apontam entregas em dinheiro vivo aos parlamenta-
res, confirmando as narrativas dos colaboradores, planilhas com registros das alegadas en-
tregas, com destinatários, valores e datas, anotações em agenda dos valores já supostamente 
pagos aos parlamentares do Partido Progressista, troca de emails acerca de doações eleito-
rais indicando que Alberto Youssef as cobrava, administrava e delas prestava contas, teste-
munhos de executivos e de funcionários de empresas envolvidas no cartel de fraudes da 
Petrobras, comprovantes de depósitos no exterior (swifts), contratos e notas fiscais com in-
dícios de falsidade ideológica, comprovantes e registros de transações bancárias sem origem 
comprovada, compõem lastro suficiente ao recebimento da denúncia 

Na imputação de embaraço às investigações direcionada em desfavor de Mário Negro-
monte Júnior, não há suporte probatório mínimo, e a versão dos fatos deixa dúvidas acerca 
da potencialidade lesiva da conduta, que, para ter algum efeito concreto, precisaria ser per- 
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cebida como uma ameaça séria, necessitaria que o interlocutor a transmitisse ao destinatário 
e que o ato que se evitava (colaboração premiada) tivesse peso importante nas investiga-
ções, o que não se verifica. Denúncia rejeitada neste tópico. 

Posteriormente, em razão da cessação dos mandatos eletivos dos réus, foi 

reconhecida a incompetência superveniente deste STF para a causa e determinado o envio dos 

autos para a 1 3aVara Federal Criminal de Curitiba/PR. 

Em face dessa decisão, foram interpostos os presentes agravos regimentais. 

MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE afirmou que os autos devem ser enviados 

para a Seção Judiciária do Distrito Federal, na medida em que haveria conexão entre os fatos 

narrados na denúncia e aqueles apurados no âmbito do Inquérito n° 3.989, remetido para o 

Distrito Federal em razão da competência territorial. 

Jato 0-rÁvio GERMANO e LUIZ FERNANDO RAmos FARIA apresentaram 

recursos autônomos, mas com idêntica alegação. Sustentam que a imputação seria relativa a 

infrações penais comuns e a crimes de natureza eleitoral, de modo que os autos deveriam ser 

remetidos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. 

É o relatório. 

II 

HA Agravo regimental de MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE 

O agravo não deve ser provido. 

Ao contrário do quanto sustentado pelo agravante, este Supremo Tribunal 

Federal já rejeitou a existência de conexão entre o crime de organização criminosa 

processado nos autos do Inquérito n° 3.989 e os delitos praticados pela organização 

criminosa, em prejuízo da Petrobras. 

Ao deixar de dar provimento ao agravo regimental interposto por esta 

Procuradoria-Geral da República contra a decisão monocrática que desmembrou o feito e 

o remeteu, no tocante aos denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função 

no STF, à Seção Judiciária do Distrito Federal, o Ministro Relator anotou o seguinte: 
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Como é cediço, em situação análoga à verificada no caso em apreço, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto dos agravos regimentais interpos-
tos nos autos dos INQ 4.327 e INQ 4.483, em sessão realizada em 19.12.2017, deli-
berou, por unanimidade, por manter os desmembramentos determinados nos aludidos 
inquéritos. Ainda, por maioria de votos, vencido, no ponto, este relator, decidiu pela 
remessa dos autos, no que diz respeito aos não detentores de foro por prerrogativa de 
função e especificamente quanto à imputação do crime de promoção, constituição, fi-
nanciamento e integração de organização criminosa (art. 2°, § 4°, II, III e V, da Lei 
12.850/2013), à Seção Judiciária do Distrito Federal, com livre distribuição. Em 
suma, decidiu-se que o "núcleo político" deveria ser processado nesta Capital Fede-
ral. 

Em suas razões de decidir, o eminente Ministro Alexandre de Morais, ao inaugurar a 
divergência, compreendeu pela inexistência de prevenção do Juízo da 13' Vara Fede-
ral de Curitiba/PR dos fatos relativos ao crime de organização criminosa que, no seu 
sentir, "se subsume à questão do núcleo político de integrantes do PMDB, com atua-
ção na Câmara dos Deputados" voltado à prática de fatos "ocorridos no Congresso 
Nacional, na Câmara dos Deputados, na articulação, como disse o Procu-
rador-Geral da República, ilícita, uma articulação política ilícita", sem correlação 
ao conjunto de crimes praticados em detrimento da Petrobras S/A. 

No caso, o dominus litis oferta denúncia em face de "membros do PARTIDO PRO-
GRESSISTA (PP)" integrantes do denominado núcleo político de organização crimi-
nosa voltado ao "cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a 
Administração Pública, inclusive a Câmara dos Deputados" para "a arrecadação de 
propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos da Administração Pú-
blica direta e indireta", ressaltando, contudo, a maior extensão do grupo criminoso, 
eis que composto por "integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
- PMDB e do Partido dos Trabalhadores - PT" (fl. 4.291). 

Cotejando as hipóteses em apreço, emerge a presença de circunstâncias fáticas e jurí-
dicas comuns que convergem para a adoção de idêntica compreensão, com a conse-
quente cisão das investigações e a remessa dos não detentores de foro especial, 
quanto ao crime de promoção, constituição, financiamento e integração de organiza-
ção criminosa, à Seção Judiciária do Distrito Federal, assim como externado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento supramencionado, ainda que 
vencido este relator. 

(Inq. 3.989 AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 04/10/2018) 

Sendo assim, não há razões para que esta ação penal tramite perante o mesmo 

juízo ao qual foi remetido o feito resultante do desmembramento do Inquérito n° 3.989, 

pois os fatos denunciados cuidam precisamente dos delitos praticados por ex-deputados 

federais do PP, no âmbito da Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 

Esse conjunto de fatos se insere, indubitavelmente, na esfera de competência 

do Juizo da 13' Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, conforme o célebre precedente firmado 

por ocasião do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito n°4.130. 
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11.2 Agravos regimentais de JOÃO OTÁVIO GERMANO e Lua FERNANDO RAMOS FARIA 

Também estes agravos regimentais devem ser desprovidos. 

Como reconhecido por ambos os agravantes, a denúncia imputou a eles a prática 

dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, consubstanciados no recebimento de 

doações eleitorais oficiais no ano de 20101 . 

Esse modus operandi de recebimento de vantagem indevida não configura a prática 

do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. É que, nesse caso, não se subtrai da prestação 

de contas eleitoral as vantagens indevidas recebidas pelos agentes corruptos. 

Ao eleger essa modalidade para o pagamento de vantagem indevida, o que corrupto 

e corruptor buscam é se valer do sistema eleitoral para disfarçar a origem e a natureza ilícita do 

repasse de valores. Em tais situações, o crime de corrupção passiva se consuma na solicitação da 

vantagem indevida, se houver, ou no seu efetivo recebimento. Já o delito de lavagem de capitais 

tem sua consumação nos atos posteriores ao recebimento da vantagem indevida (que em geral se 

dá por intermédio de transferência bancária), tais quais a assinatura do recibo eleitoral e o 

efetivo registro da prestação de contas perante o órgão jurisdicional competente. 

Nesse cenário, não há atos que configurem a falsidade ideológica eleitoral, pois as 

vantagens indevidas são declaradas à Justiça Eleitoral. 

Não infirma essa conclusão o recente julgado desse STF, na Questão de Ordem no 

Inquérito n° 4.435, visto que o precedente, assim como julgados anteriores dessa 2' Turma, 

cuidou da competência para processar infrações penais eleitorais e infrações penais comuns a 

elas conexas. Esses casos são referentes ao recebimento de valores para custear despesas de 

campanha não declaradas, popularmente conhecidas como "caixa 2". 

Tampouco o precedente finnado na Petição n° 6.694, citado pelos agravantes, 

sustenta a tese defensiva 

Naquele caso, essa 2a Turma reafirmou o entendimento de que o emprego de valores 

para custear despesas de campanha não contabilinfins pode configurar o crime de falsidade 

ideológica eleitoral, como se pode observar no seguinte fragmento da ementa: 

1 	Também foi imputado ao réu José Otávio Germano o recebimento de dinheiro em espécie, em três ocasiões 
distintas, no ano de 2012— portanto, irrelevantes para a controvérsia posta a exame. 
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Agravo regimental. Petição. Doações eleitorais por meio de caixa dois. Fatos que pode-
riam constituir crime eleitoral de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral). 
Competência da Justiça Eleitoral. Crimes conexos de competência da Justiça Comum. 
Irrelevância. Pretendido reconhecimento da competência da Seção Judiciária do Es-
tado do Paraná. Não cabimento. Prevalência da Justiça Especial (art. 35, II, do Código 
Eleitoral e art. 78, IV, do Código de Processo Penal). Precedentes. Possível falsidade 
ideológica relativa a pleito presidencial. Prestação de contas realizada perante o Tribu-
nal Superior Eleitoral. Competência territorial do Distrito Federal. Agravo regimental 
não provido. Competência absoluta. Matéria de ordem pública. Remessa, de oficio, 
dos termos de colaboração premiada ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Fede-
ral. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juizo indicado. In-
vestigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se 
verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 

1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal finnou o entendimento de que, nos casos 
de doações eleitorais por meio de caixa 2 - fatos que poderiam constituir o crime eleitoral de 
falsidade ideológica (art. 350, Código Eleitoral) -, a competência para processar e julgar os 
fatos é da Justiça Eleitoral (PET no 6.820/DF-AgR-ED, Relator para o acórdão o Ministro 
Ricardo Lewandowski, DJe de 23/3/18). 

í...] 

(PET 6694 AgRg no AgRg/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. P/ acórdão Mhi. Dias Toffoli, 
DJ 25/08/2018) 

O voto-vogal do Ministro Ricardo Lewandowski não deixa dúvidas acerca da 

incongruência entre o suporte fálico do precedente e aquele do caso sob análise: 

O caso trata de possíveis, pretensas doações eleitorais por via do chamado "Caixa 2". E nós 
decidimos, aqui, por uma maioria expressiva, o Agravo Regimental na Pet 6.820 - na qual 
acabei ficando Relator para o acórdão -, de que a competência, de fato, é da Justiça Eleito-
ral, porque, em tese, poderia emergir um crime de natureza eleitoral, qual seja, a falsidade 
ideológica prevista no art. 350 daquele Código especializado. 

Não sendo esse o caso dos autos, não há se falar em competência da Justiça Eleitoral 

para processar a ação penal. 

Portanto, ainda que os agravantes sustentem haver "inequívoca conotação eleitoral" 

nos fatos a eles imputados, as condutas que praticaram não perfectibilizam o tipo do art. 350 do 

CE. 

Os fatos imputados e recebidos pela Corte Constitucional caracterizam corrupção e 

lavagem de capitais. 

PETIÇÃO N" 8.134/DF 	 10 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

III 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República requer o não provimento dos 

agravos regimentais. 

_ 

Raq el Elias erreira nooge 
Procuradora-Geral da República 

Brasília, 09 de abril de 2019. 
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