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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral -
CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -

www.jfpr.jus.br - Email: prctb13@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5027765-
91.2019.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ROMERO JUCA FILHO

RÉU: JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de ação penal
por crimes de corrupção passiva e
lavagem de capitais formulada pelo MPF
contra:

a) José Sérgio de Oliveira
Machado; e

b) Romero Jucá Filho.
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A denúncia tem por base o
inquérito policial 5000140-
24.2015.4.04.7000.

Passa-se a resumi-la.

2. Como já referido em
outras ações, tramitam por este Juízo
diversos inquéritos, ações penais e
processos incidentes relacionados à assim
denominada Operação Lavajato.

A investigação, com origem
nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, iniciou-se com a
apuração de crime de lavagem
consumado em Londrina/PR, sujeito,
portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o
fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000.

Em grande síntese, na
evolução das apurações, foram colhidas
provas, em cognição sumária, de um
grande esquema criminoso de cartel,
fraude, corrupção e lavagem de dinheiro
no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro
S/A - Petrobras cujo acionista majoritário
e controlador é a União Federal.

Grandes empreiteiras do
Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo
Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez,
Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix,
SETAL, Galvão Engenharia, Techint,
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Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK
teriam formado um cartel, através do qual
teriam sistematicamente frustrado as
licitações da Petrobras para a contratação
de grandes obras.

Além disso, as empresas
componentes do cartel,
pagariam sistematicamente propinas a
dirigentes da empresa estatal calculadas
em percentual, de um a três por cento em
média, sobre os grandes contratos obtidos
e seus aditivos.

Também constatado que
outras empresas fornecedoras da
Petrobrás, mesmo não componentes do
cartel, pagariam sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal,
também em bases percentuais sobre os
grandes contratos e seus aditivos.

A prática, de tão comum e
sistematizada, foi descrita por alguns dos
envolvidos como constituindo a "regra do
jogo".

Receberiam propinas
dirigentes da Diretoria de Abastecimento,
da Diretoria de Engenharia ou Serviços e
da Diretoria Internacional, especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza
Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor
Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada.
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No curso das investigações
foi apurado, segundo o MPF, que o
mesmo esquema criminoso teria atingido
subsidiárias integrais da Petrobrás, como
a Petrobras Transportes S/A - Transpetro.

A Petrobras Transportes
S/A- Transpetro é uma subsidiária
integral da Petrobras dedicada ao
transporte e a logística de combustível no
Brasil, além de atuar na importação e
exportação de petróleo e derivados, gás e
etanol
(http://www.transpetro.com.br/pt_br/que
m-somos.html).

As investigações sobre os
crimes havidos na Transpetro foram
centralizadas no inquérito 5000140-
24.2015.404.7000.

A presente ação penal tem
por objeto uma fração desses crimes do
esquema criminoso da Petrobras.

Segundo a denúncia, o ex-
Presidente da Transpetro, José Sérgio de
Oliveira Machado e Romero Jucá teriam
solicitado o pagamento de R$
22.465.795,33 à Galvão Engenharia,
equivalentes a 5% sobre sete contratos e
quatro aditivos firmados entre a
empreiteira e a Transpetro (descrição dos
contratos às fls. 9 da denúncia; evento 01
- anexo 10).
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Os valores seriam
destinados aos solicitantes da vantagem
indevida e a integrantes do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB, agremiação política da qual
Romero Jucá faria parte,
sendo responsável pela manutenção de
José Sérgio de Oliveira Machado no
cargo de Presidente da Transpetro.

A vantagem indevida teria
sido acertada por Sérgio Machado com
Dario Galvão, em reuniões ocorridas na
sede da Transpetro, no Rio de Janeiro/RJ.

Os pagamentos seriam
realizados de três formas:
                      - por meio de entregas, em
espécie;
                      - por meio transferências
entre contas secretas no exterior; e  
                      - por meio de doações
eleitorais oficiais.

Apenas uma parte dos
valores teria sido repassada.

A denúncia descreve um
pagamento de R$ 1.000.000,00, realizado
no dia 21/06/2010, pela Galvão
Egenharia, na forma de doação eleitoral
oficial, registrada em favor do Diretório
Estadual do PMDB no Estado de
Roraima.
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Comprovante da
transferência bancária juntado no evento
1, anexo14.

Registro do recibo no TSE,
como n.º 15000003652, pode ser
encontrado, conforme apontado pelo
MPF, no endereço
<http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.cons
ulta.receitasdespesas2010/resumoReceita
sByComite.action?
filtro=N&sqComiteFinanceiro=2354&sg
Ue=RR>.

Relata a peça acusatória que
os dados para a realização da doação
foram obtidos por Ubiratan Queiroz, da
Galvão Engenharia, com Tarciana Maria
de Assis Ribeiro Xavier, chefe de
gabinete do então Senador Romero Jucá,
e que uma cópia do recibo eleitoral
deveria ser encaminhada por Ubiratan à
residência de Tarciana, pois ela tinha
receio de que o documento pudesse ser
extraviado se encaminhado ao Senado
(evento 1 - ANEXO11).

Segundo a denúncia, o
recebimento de vantagem indevida por
Romero Jucá Filho decorreu do exercício
do cargo de Senador da República e em
razão da prática de atos de
ofício consistentes na indicação e
manutenção de Sérgio Machado na
presidência da Transpetro. Já Sérgio
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Machado pela prática de atos de ofício,
comissivos e omissivos, mediante a
emissão de convites para que a Galvão
Engenharia participasse de novas
licitações da Transpetro, com fraude aos
procedimentos licitatórios e eliminação
da concorrência.

A denúncia conclui
apresentando as imputações seguintes:

1) ROMERO JUCÁ
FILHO e SÉRGIO MACHADO, como
incursos nas penas do delito previsto no
artigo 317 c/c 327, §2º, ambos do Código
Penal, por 11 (onze) vezes; e

2) ROMERO JUCÁ FILHO
e SÉRGIO MACHADO, como incursos
nas penas do delito previsto no artigo 1º,
caput e §2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98,
por 1 (uma) vez.

Essa a síntese da denúncia.

3. Não cabe nessa fase
processual exame aprofundado da
denúncia, o que deve ser reservado ao
julgamento, após contraditório e
instrução.

Basta apenas, em cognição
sumária, verificar adequação formal e se
há justa causa para a denúncia.
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Em relação à validade
formal, reputo razoável a  justificativa
apresentada pelo MPF para não denunciar
Dario de Queiroz Galvão Filho.

Ele celebrou acordo com a
Procuradoria-Geral da República, o qual
prevê, nas Cláusulas 4ª, I, e 5ª, que a
persecução penal contra o colaborador
seria suspensa ao ser alcançada a pena
unificada de vinte anos de reclusão
(evento 2 - ANEXO 10).

Dario de Queiroz Galvão
Filho foi condenado na ação penal
5083360-51.2014.4.04.7000, a uma pena
de vinte anos e seis meses de reclusão.
Pende análise de recurso especial
interposto pela Defesa do colaborador
condenado. Nada obstante,  foi
determinada a execução provisória da
pena, o que se dá nos autos de Execução
Penal Provisória nº 5050535-
15.2018.4.04.7000/PR, em trâmite
perante o Juízo Federal da 12ª Vara
Federal em Curitiba. Como houve
condenação à pena máxima prevista no
acordo, não haveria justa causa, pela falta
de efeito prático, para propositura de
novas ações penais em relação a ele.

Ainda sobre requisitos de
validade, verifico que a denúncia
descreve de forma minuciosa as condutas



18/07/2019 Evento 4 - DESPADEC1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701560261854976970546994430796&evento=70156… 9/13

atribuídas aos dois acusados, relativas à
mercância da função pública.

O Supremo Tribunal
Federal reconheceu, em mais de uma
oportunidade, que a indicação e
manutenção de agente público no cargo
de estatal em troca de vantagem indevida
caracteriza o crime de corrupção passiva.
Nesse sentido o julgamento da AP
996/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 29/05/2018. Em síntese,
naquele caso, restou provado, acima de
dúvida razoável, que parlamentar federal
teria recebido vantagem indevida oriunda
de contratos da Petrobrás em
contraprestação ao apoio para
manutenção de Diretor de Abastecimento
da Petrobrás no referido cargo.

Ainda sobre requisitos de
validade, é certo que há discussões acerca
da confusão entre a imputação por
corrupção e lavagem de dinheiro, quanto
à doação eleitoral. Nada obstante, o
Supremo Tribunal Federal tem precedente
no qual, por maioria, foi recebida
denúncia por lavagem de dinheiro contra
Senador da República, pelo suposto
recebimento de vantagem indevida na
forma de doação eleitoral oficial (STF,
Inq. 3982, Segunda Turma, Rel. Min.
Edson Fachin, j. 07/03/2017, Dje.
02/06/2017), o que, pela descrição fática,
recomenda o recebimento da denúncia.
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Ainda sobre requisitos de
validade, a despeito doação eleitoral, não
há descrição de quaisquer delitos
eleitorais ou de fatos que, com tais
crimes, poderiam ser conexos e que,
eventualmente, ensejariam o
deslocamento da competência deste
Juízo.

A denúncia descreve acertos
relacionados à mercancia da função
pública e ao repasse dissimulado de
propinas, na forma de doação oficial a
agremiação política, fatos que desbordam
da intenção de vulnerar o processo
eleitoral, bem jurídico tutelado pela Lei
4737/1965 e elementar dos crimes
eleitorais (STJ, CC 35.519, Terceira
Seção, Rel. o Min. Arnaldo Esteves, j.
23/10/2002, Dje. 02/03/2005).

Quanto à justa causa, a
denúncia lastreia-se em termos de
colaboração de José Sérgio de Oliveira
Machado (evento 1, anexo4 e anexo12),
de Dario de Queiroz Galvão Filho (evento
1, anexo5), Dario de Queiroz Galvão
(evento 1, anexo8) e de Jose Ubiratan
Ferreira de Queiroz (evento 1, anexo15 e
anexo16), os quais são corroborados por
elementos documentais (evento 1,
anexo2, anexo3, anexo6 e anexo7,
anexo9-anexo11, anexo13, anexo14 e
anexo17), que conferem substrato
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probatório compatível com a presente
fase, pelo que cabível o recebimento da
denúncia.

3. Portanto, presentes
indícios suficientes de autoria e
materialidade, evidenciada a justa
causa,  recebo a denúncia contra José
Sérgio de Oliveira Machado e Romero
Jucá Filho.

Citem-se e intimem-se os
acusados  para apresentação de resposta
no prazo de 10 dias.

Anotações e comunicações
necessárias.

Certifiquem-se e solicitem-
se os antecedentes dos acusados,
aproveitando, no que for possível, as
informações disponíveis em outros
processos.

Anotações e comunicações
necessárias.

4. O MPF disponibilizou:

- Cópia do termo de acordo,
de apensos e da decisão homologatória,
relativas ao acordo de colaboração
celebrado pelo acusado José Sérgio de
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Oliveira Machado com a Procuradoria-
Geral da República (evento 2, anexo2-
anexo5);

- Cópia de decisões
proferidas nos autos da Petição 6138,
pelo Supremo Tribunal Federal,
declinando termos de colaboração
prestados por José Sérgio de Oliveira
Machado à 13ª Vara Federal de Curitiba
(evento 2, anexo6 e anexo7);

- Cópia do termo de acordo
e da decisão homologatória, relativas ao
acordo de colaboração celebrado pela
testemunha Luiz Fernando Nave
Maramaldo com a Procuradoria-Geral da
República (evento 2, anexo8-anexo9);

- Cópia dos termos de
acordo e da decisão homologatória,
relativas aos acordos de colaboração
celebrados pelas testemunhas Dario de
Queiroz Galvão Filho e José Ubiratan
Ferreira de Queiroz (evento 2, anexo10-
anexo12); e

- Cópia de decisão proferida
nos autos da Petição 7266, pelo Supremo
Tribunal Federal, declinando termos de
colaboração prestados por Dario de
Queiroz Galvão Filho e José Ubiratan
Ferreira de Queiroz à 13ª Vara Federal de
Curitiba (evento 2, anexo13).
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O material fica disponível
às Defesas.

Termos de depoimento
específicos de José Sérgio de Oliveira
Machado, Dario de Queiroz Galvão Filho
e Jose Ubiratan Ferreira de Queiroz
instruem a denúncia.

Intime-se o MPF para que
promova a juntada de eventual termo de
declaração, prestado pela testemunha
Luiz Fernando Nave Maramaldo,
pertinente ao objeto da presente ação
penal ou para que justifique a sua
impossibilidade. Prazo de 1 dia.

5. Ciência ao MPF.

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO
BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador
700006930470v37 e do código CRC 0c152866.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
Data e Hora: 11/6/2019, às 15:31:25
 

 


