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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O Ministério Público Federal, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Repú-

blica signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em atenção ao despacho 

de fls. 1.875, vem expor e requerer o que segue. 

PAULO BERNARDO SILVA, por meio da petição de fls. 1850/1852-verso, 

informa que, em 04/12/2019, o Juízo da 12' Vara Federal Criminal do Distrito Federal, nos 

autos do processo n. 1026137-89.2018.4.01.3400', proferiu sentença em que absolveu 

sumariamente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff, Antônio Palocci Filho, Guido 

Mantega e João Vaccari Neto. 

O referido decisum acolheu manifestação ministerial ofertada em 17/10/2019, em 

que o órgão de 1° grau do MPF sustentou não estar demonstrada a presença das elementares 

do tipo penal imputado aos acusados pela denúncia. Desse modo, a exordial acusatória 

careceria de justa causa. 

1 	Instaurado a partir do desmembramento deste Inq. n. 4.325. 
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O acusado defende que também deve ser absolvido sumariamente por essa Corte, 

porque, na medida em que a decisão do Juízo de 1° grau teve por supedâneo o exame das 

circunstâncias objetivas da exordial acusatória, é plenamente aplicável a ele a conclusão de 

que não há justa causa para a deflagração de ação penal em relação a Luiz Inácio Lula da 

Silva, Dilma Vana Rousseff, Antônio Palocci Filho, Guido Mantega e João Vaccari Neto, 

originalmente denunciados no presente feito. 

GLEISI HELENA HOFFMANN, por sua vez, também requer a absolvição 

sumária com base nos mesmos fundamentos'. 

Vieram os autos ao Ministério Público Federal, para manifestação acerca desse 

requerimento dos denunciados. 

II 

11.1. Questão prejudicial: competência para processar e julgar este feito. 

Inicialmente, cumpre destacar que o processo encontra-se na fase de recebimento 

da denúncia desde 1°/08/2018, quando o MPF ofertou manifestação sobre as respostas à 

acusação dos denunciados. 

Já em 26/06/2019, a PGR requereu o declínio do feito para a 13° Vara Federal 

Criminal de Curitiba/PR, por conta do superveniente julgamento da Questão de Ordem na 

Ação Penal n. 937, mediante o qual o STF conferiu nova interpretação ao foro por 

prerrogativa de função previsto no art. 102, I, "b", da CF/88, e o restringiu "aos crimes 

cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas". 

Desse modo, a análise da competência desse STF para processar o feito seria 

prejudicial ao exame dos requerimentos de absolvição sumária de PAULO BERNARDO e 

GLEISI HOFFMANN. Considerados o modo como enunciado o novo entendimento desse 

STF sobre o foro por prerrogativa de função e a existência de precedente da 1' Turma do 

2 	Em petição autuada na Avulsa ri. 81.333/2019. 
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Tribunal em que houve o declínio da denúncia (Inq. n. 4.519), a controvérsia deveria ser 

resolvida perante o Juízo de 1° grau. 

Todavia, em julgamento virtual finalizado em 25/10/2019, a 28  Turma desse STF, 

por maioria, negou provimento a embargos de declaração recebidos como agravo regimental 

do MPF e decidiu que o foro por prerrogativa de função alcança os casos denominados de 

"mandatos cruzados" de parlamentar federal, reputando-se competente para o processamento 

do Inq. n. 4.342, em que também ofertada denúncia contra PAULO BERNARDO e GLEISI 

HOFFMANN e outros, tal qual ocorre nos presentes autos. 

A questão não é pacífica, ante a citada existência de precedente em sentido oposto 

da P Turma. Não obstante, a possibilidade de que a Turma Julgadora entenda remanescer 

competente para processar o presente feito impõe o imediato enfrentamento da questão, sob a 

ótica por que apresentada pelas defesas. 

11.2. Da impossibilidade de extensão dos efeitos da sentença de 1° grau aos presentes 
autos. 

O exame dos requerimentos formulados por PAULO BERNARDO e GLEISI 

HOFFMANN demonstra que, embora não enunciados exatamente nesses termos, os acusados 

objetivam a extensão, a seu favor, dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 12" Vara 

Federal Criminal do Distrito Federal. 

Com efeito, como inclusive ressaltado por ambos em suas respectivas 

manifestações, a tese da falta de justa causa para a deflagração de ação penal já fora veiculada 

nas respostas à acusação. Assim, a notícia de que os codenunciados foram absolvidos perante 

juízo distinto não pode ter como propósito apenas servir de mais um elemento de convicção — 

até porque, fosse esse o caso, as petições deveriam ser desentranhadas por não ser possível a 

juntada aos autos de prova durante a fase de recebimento da denúncia. 

Na realidade, os acusados pretendem condicionar o juízo de delibação da 

plausibilidade da acusação a ser realizado por essa 2° Turma do STF — caso repute-se 

competente para a causa — à sentença proferida por juiz de 1° grau. Tal providência, por 

óbvio, não é possível. 
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O art. 580 do Código de Processo Civil disciplina a extensão dos efeitos de uma 

decisão favorável proferida em sede recursal aos demais corréus. A regra também se aplica, 

por analogia benéfica ao réu, aos demais meios de impugnação de decisões, como o Habeas 

Corpus e a Reclamação Constitucional. 

Ocorre que o escopo dessa norma é permitir que a instância revisora 

competente trate de modo igualitário corréus que estejam numa mesma situação fática. Seu 

conteúdo normativo não tem o condão de determinar o juízo competente a estender ao réu (ou 

acusado) uma decisão favorável proferida em processo em trâmite perante juízo distinto, 

ainda que sejam acusados, pela prática de um mesmo crime, indivíduos processados perante 

esses juízos diversos. 

Veja-se que a cognição, em casos como o presente, é relativa não à subsunção dos 

fatos provados à norma jurídica aplicável à espécie, mas à apuração dos fatos em si, a partir 

das provas e indícios coligidos no curso da investigação e da instrução processual penal. O 

exercício interpretativo, no que toca ao exame de provas, é necessariamente imbuído de 

certa subjetividade. 

Essa constatação é ainda mais pertinente em casos como o presente, relativos a 

um quadro de macrocriminalidade e corrupção sistêmica, nos quais a reconstrução 

investigativa de acontecimentos passados se ampara menos em provas diretas desses eventos, 

cuja coleta é extremamente custosa ou mesmo impossível, do que nos indícios e provas 

circunstanciais. 

O STF, em vários acórdãos, tais como os relevantes precedentes dos 1-Ws n. 

111.666 e 70.344, tem externado que a prova por indícios, no sistema do livre convencimento 

motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, mesmo quando baseada em presunções 

hominis. 

Em seu voto proferido no julgamento da AP 470, o Ministro Ricardo 

Lewandowski trouxe significativas contribuições para a matéria, nos seguintes termos: 

"C..) Nos delitos societários e, em especial, nos chamados "crimes de colarinho branco", 
nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a condenação, sob pena de 
estimular-se a impunidade nesse campo. 

O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do que 
acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa, caracterizada pela 
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adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administração de uma 
instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas ti-
pificadas como crimes? 

É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um divisor de 
águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no conjunto de indícios confirmados 
ao longo da instrução criminal, que acabam evidenciando a intenção delituosa dos agen-
tes, do que nas quase sempre raras provas diretas do comportamento ilícito, sobretudo 
no que toca ao dolo. 

Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Penal, a 
prova indiciária é "a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, 
autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", dei-
xando evidente a possibilidade de sua utilização — sempre parcimoniosa evidentemente - 
quando o Estado não logra obter uma prova direta do crime. Significa dizer que o con-
junto logicamente entrelaçado de indícios pode assumir a condição de prova suficiente 
para a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de delito. 

Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás, adverte Nicola Fra-
marino dei Malatesta: 

"É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a certeza 
pode provir deles". 

A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se inserem, por-
tanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados - no conceito clássico de 
prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado de forma a possibilitar-lhe o estabe-
lecimento da verdade processual. (...)" 

Assim, sendo válida no combate à macrocriminalidade a construção da narrativa 

acusatória por meio da prova indiciaria — aquela que, sem apontar diretamente para o núcleo 

do tipo, comprova as circunstâncias nas quais o crime necessariamente teria sido praticado —, 

é certo que esse padrão probatório permite que a defesa apresente versões alternativas para as 

circunstâncias provadas, que poderiam afastar a ilicitude nas ações dos acusados. 

Essa relação dialética entre acusação e defesa, em que ambas as partes procuram 

demonstrar implausível a hipótese apresentada pelo polo oposto para dar sentido ao acervo 

probatório coligido no caso, em muitas hipóteses pode conduzir juízes diferentes a 

conclusões diversas. 

Em casos como o dos autos, em que as regras de competência determinam o 

processamento e julgamento de pessoas que praticaram um mesmo crime perante juízos 

distintos, e considerada a relevância das provas indiciarias para a comprovação do ilícito, é 

evidente ser plausível que esses juízos terminem por exibir entendimentos diversos acerca da 

higidez das provas para a prolação de um édito condenatório. 
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Assim, é dada a possibilidade de que sejam proferidas decisões 

contraditórias caso pessoas que tenham participado de um mesmo fato criminoso sejam, 

em decorrência da aplicação das regras de competência, processadas perante juizos 

distintos. 

A ocorrência de situações como essa, se não desejável, é consequência inevitável 

do desenho institucional do Poder Judiciário realizado pela Constituição Federal e pela 

legislação processual penal, conforme interpretadas por este STF. 

Repise-se, portanto, que o caso dos autos é muito distinto da hipótese fática 

subjacente ao comando do art. 580 do CPP, o qual cuida da extensão dos efeitos de uma 

decisão favorável pelo juízo competente para apreciar eventual meio de impugnação 

cabível. No caso dos autos, há, em princípio, juízos distintos com competência originária 

para julgar os acusados pela prática de um mesmo fato criminoso, de modo que a sentença 

proferida por um deles, ainda que favorável aos acusados, não pode restringir o exame 

a ser efetuado pelo outro, no caso, pela mais alta Corte do pais. 

Desse modo, caso a 2' Turma se entenda competente para a causa, não pode 

deixar de efetuar seu próprio juízo acerca da plausibilidade da acusação para simplesmente 

estender os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 12' Vara Federal Criminal do Distrito 

Federal. 

11.3. Da justa causa para a deflagração de ação penal 

Com relação aos fundamentos da sentença de 1° grau em si, faz-se referência à 

denúncia e à manifestação sobre as respostas à acusação, em que minuciosamente enfrentada 

a alegação de falta de justa causa para a deflagração de ação penal em face dos denunciados. 

Foram comprovadas a gênese, a estruturação e o funcionamento de uma grande 

organização criminosa, constituída para a prática de crimes no âmbito do governo federal e da 

Administração Pública durante as gestões presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Vana Rousseff. 

A estrutura dessa organização criminosa consistia na atribuição de tarefas 

específicas a cada um dos quatro núcleos que a compunham: o administrativo, o econômico, 
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o financeiro e o político, o qual, junto a alguns seletos integrantes do núcleo econômico, 

situava-se no topo da cadeia hierárquica do grupo. 

O exame atento da manifestação ministerial de 10  grau e da sentença demonstra 

uma análise incorreta de como a denúncia se insere no contexto mais amplo da "Operação 

Lava Jato". 

Como já referenciado, a denúncia cuida apenas de uma parcela dos integrantes do 

núcleo político da organização criminosa. Nesse sentido, é evidente que não veicula descrição 

exaustiva de todas as frentes de atuação do grupo. O papel que cabia aos denunciados era, 

grosso modo, o mesmo, e consistia na instrumentalização do aparato estatal a partir da 

Presidência da República, mediante esforços para constituir uma base governista no 

Congresso Nacional, angariando força política para, por um lado, negociar medidas 

legislativas de interesse dos membros do núcleo econômico e, de outro, indicar a cargos 

estratégicos da administração de empresas estatais integrantes do núcleo administrativo da 

organização criminosa. 

É imprópria, portanto, a asserção de que não foi comprovada a existência de uma 

estrutura verticalizada, com divisão de tarefas. A denúncia cuida de imputar o delito a 

integrantes da cúpula do grupo. Entre eles, não há relações de subordinação ou hierarquia, 

mas sim um esforço mútuo — no limite da conveniência das partes envolvidas — para se atingir 

interesses comuns. 

A relação hierárquica, como já destacado, dava-se entre os integrantes do núcleo 

político e alguns poucos agentes destacados do núcleo econômico, como Marcelo Odebrecht, 

e os demais membros da organização criminosa. 

Também a divisão de tarefas era estabelecida entre os núcleos diversos. 

A atuação do núcleo econômico era intrinsecamente dependente da atuação do 

núcleo político, uma vez que este era responsável por indicar e manter um núcleo 

administrativo nos entes públicos contratantes voltados para a realização dos interesses 

ilícitos. O núcleo econômico financiava os integrantes do núcleo político, mas, 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. 
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O seguinte trecho da manifestação sobre as respostas à acusação, a propósito, 

ilustra bem o amplo acervo probatório colhido ao longo da "Operação Lava Jato" que 

comprova, para além da dúvida razoável, o papel de cada um dos denunciados neste Inq. n. 

4.325 na organização criminosa: 

LULA foi, segundo a denúncia, "o grande idealizador da constituição da presente organi-
zação criminosa, na medida em que negociou diretamente com empresas privadas o re-
cebimento de valores para viabilizar sua campanha eleitoral à presidência da 

República em 2002 mediante o compromisso de usar a máquina pública, caso eleito 
(como o foi), em favor dos interesses privados" de grupos empresariais como ODEBRECHT, 
OAS, ANDRADE GUTIERREZ E JBS. "Durante sua gestão, não apenas cumpriu com os com-
promissos assumidos junto a estes, como atuou diretamente e por intermédio de PA-
LOCCI, para que novas negociações ilícitas fossem entabuladas como forma de gerar 
maior arrecadação de propina."' 

Com a vitória de LULA, Emílio Odebrecht passou a reunir-se trimestralmente com o então 
Presidente, no Palácio do Planalto, a fim de discutir os assuntos de interesse do grupo 
OoesaEctrr em diversos setores, especialmente no de energia e de infraestrutura! 

Em seus documentos de corroboração,' o colaborador Emílio Odebrecht apresenta deze-
nas de pautas das reuniões com LULA, realizadas durante e após o seu mandato de Presi-
dente da República, nas quais discutiu questões de interesse do grupo ODEBREcirr e 
formas de disponibilizar apoio junto ao Congresso Nacional.' 

Quanto às reuniões ocorridas em 9/2/2009, 18/01/2010 e 30/12/2010, Emílio Odebrecht 
apresentou não apenas agendas e e-mails relacionados a reuniões com LULA, como inclu-
sive demonstrativos de vôos que realizou naqueles dias para Brasília (documentos Avião 
18 01 10.pdf, Voo BSB 2009 — 09.02.pdf e Voo BSB 2010 — 30.12.pdf, constantes de 
suas provas de corroboração). 

Em escalão hierárquico inferior, Pedro Novis, que foi Presidente Executivo da 
ODEBRECHT entre os anos de 2002 e 2008, também se reunia frequentemente com o então 
Ministro da Fazenda AnrroNio PALOCCI para tratar de assuntos do interesse do grupo em-
presarial.' 

DILMA ROUSSEFF integrou a presente organização criminosa a partir de 2003, quando assu-
miu, a convite de LULA, o Ministério de Minas e Energia. Desde ali, contribuiu decisiva-
mente para que os interesses privados negociados em troca de vantagem indevida 
pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da PETROBRAS, de cuja estatal foi Presi-
dente do Conselho de Administração entre 2003 e 2010, tendo poder sobre a nomeação 
dos diretores da Companhia. Durante sua gestão junto à Presidência da República, deu 
seguimento a todas as trativas ilícitas iniciadas no governo Lua, com destaque para a 
atuação direta que teve nas negociações junto a Marcelo Odebrecht, com quem manteve, 

3 	DOC 1.38 - Sobre a dívida que Joesley e a JBS mantinha com LULA e DILMA, mediante intermediação de 
MANTEGA, vide TU 1 de Joesley Batista. 

4 	DOC 1.2: Termos de colaboração 4 e 5 de Emílio Alves Odebrecht. 
5 	DOC 1.2: Documentos intitulados Anexo 4. 
6 DOC 1.2: Os termos de colaboração 6, 7, 8 e 9 de Emílio Alves Odebrecht tratam do atendimento a 

interesses da Odebrecht pelo PT, no contexto das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau e de Belo Monte 
durante o período em que LULA manteve-se na Presidência da República. 

7 	DOC 1.4:Termo de colaboração 4 de Pedro Augusto Ribeiro Novis 
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a partir de 2001, contatos e reuniões periódicas, como demonstram agendas e e-maus 
apresentados como provas de corroboração por Marcelo Odebrecht. Outras vezes atuou 
de forma indireta, por intermédio de MparrEct, e EDINHO SILVA, na cobrança de valores ilí-
citos junto a empresários.' 

VACCAC era o responsável pela cobrança de vantagem indevida no "varejo" junto As di-
versas empresas que se relacionavam com o Governo Federal durante os governos LULA 

e DILMA. VACCARI também direcionava como os pagamentos deveriam ser feitos, sendo 
que muitas vezes utilizou o próprio PT como ferramenta para receber os valores ilícitos, 
que eram depositados como se fossem doações eleitorais. VACCARI operou também ilicita-
mente junto aos Fundos de pensão, em especial FUNCEF e PETROS. 

PALocci e MANTEGA eram os interlocutores diretos de Lua e DILMA nas negociações que 
envolviam a cobrança de vantagem indevida em valores mais relevantes, como no caso 
do grupo ODEBRECHT e J&F, os quais, só por intermédio de doação oficial, repassaram 
mais de R$ 500 milhões de reais de vantagem indevida. MANTEGA foi indicado, expressa-
mente, por DILMA a Marcelo Odebrecht como sendo seu interlocutor para tratar os inte-
resses escusos do grupo com o governo.' Já PALOCCI foi o principal intermediário de LULA 

para o recebimento de vantagem indevida decorrente da denominada "Planilha Italiano" 
e na denominada "Subconta Amigo"; ajudou a constituir a organização criminosa, inte-
grando-a desde as primeiras negociações ilícitas por ocasião da campanha presidencial 
de LULA de 2002. Atuou também de forma decisiva nas negociações espúrias envolvendo 
a compra do apoio político de integrantes do PP e do PMDB." 

8 DOC 1.21 - Sobre os contatos, as reuniões e os eventos realizados por Marcelo Odebrecht com DILMA a 
partir de 2011 e a indicação, por esta última, de MANTEGA como seu interlocutor para tratar de 
pagamentos ilícitos, vide os Termos de Colaboração 1 e 16 de Marcelo Odebrecht. Além de diversos 
eventos nos quais estiveram presentes mutuamente, Marcelo Odebrecht e DILMA reuniram-se 
comprovadamente no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada nas seguintes datas a partir de 2011: 
12/5/2011 (conforme agenda de reunião constante do documento Anexo 1.C, página 48, das provas de 
corroboração de Marcelo Odebrecht); 30/01/2012 (conforme agenda de reunião constante do documento 
I.C.(2).pdf das novas provas de corroboração de Marcelo Odebrecht); 10/01/2013 (conforme agenda de 
reunião constante do documento I .B, página 396, e de e-mails trocados por executivos da Odebrecht nas 
páginas 401/403, 423/425, 444/445, 458, 465, 484, 487, 495/497 e 503/506, do documento I .B, das provas 
de corroboração de Marcelo Odebrecht); 10/10/2013 (conforme agenda de reunião constante do documento 
1.B, páginas 352/353 e e-mails trocados por executivos da Odebrecht nas páginas 354/362 do documento 
1.B, das provas de corroboração de Marcelo Odebrecht); 26/03/2014 (conforme agenda de reunião 
constante do documento 1.C.(9).pdf, das novas provas de corroboração de Marcelo Odebrecht); e 
25/07/2014 (conforme agenda de reunião constante do documento 1.C(10).pdf das novas provas de 
corroboração de Marcelo Odebrecht). Os eventos em que ambos estiveram presentes mutuamente constam 
do Mexo 1.0 das provas de corroboração de Marcelo Odebrecht, com esclarecimentos por ele prestados no 
documento WP — Oficio MBO_v2.xlsx, nas abas "Item 2" e "Item 7". 

9 VACCAR1 foi Conselheiro da ltaipu Binacional de 2003 a 2015, Presidente da Bancoop de 2004 a 2010 e 
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de 2010 a 2015. 

10 DOC 1.21: Com efeito, a partir do minuto 10:20 do seu Termo de Colaboração 16, Marcelo Odebrecht 
afirma expressamente que, quando questionava DILMA sobre a pessoa que deveria tratar de pagamentos, a 
então Presidente da República afirmava que deveria "cuidar com GUIDO". 

II DOC 7.3 - Quanto à atuação de PALOCCI nas negociações direcionadas à compra de apoio político de 
integrantes do PMDB, vide diálogo entre Eduardo Cunha e Romero Jucá encontrado em celular do 
primeiro, analisado pela Polícia Federal através do Relatório de Análise de Material Apreendido 137/2006 
(fl. 7), nos autos da AC 4044/STF, o qual indica que, enquanto cabia a Edison Lobâo enviar os nomes das 
pessoas que iriam assumir cargos específicos no Governo Federal, a PALOCCI, então Ministro-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República em 2011, cabia a sucessiva indicação: "Eduardo Cunha: 
Novidades? Teve com Gabão? Romero J.: Tudo bem. Estou com ele agora. Eduardo Cunha: Ok. Me fala 
depois. Romero 2 Ok. Eduardo Cunha: Não esquece internacional e biodiesel. E pereira. E ai? Romero J.: 
Conversamos. Ficou de cobrar as indicações com Pallocci. Quanto a Pereira combinei do Paulo falar com 
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EDINHO SILVA teve uma participação mais relevante na organização na qualidade de coor-
denador da campanha presidencial de Dam, de 2014 quando substituiu VACCARI na mis-
são de arrecadar valores ilícitos em beneficio daquela campanha. Além disso, atuou 
diretamente na compra de horário político gratuito junto às agremiações que integraram 
a chapa DILMAJTEMER também na campanha de 2014. 

Por sua vez, a atual Senadora GLEISI HOFFMANN, Senadora pelo Partido dos Trabalhado-
res, no qual tem grande influência, chegando inclusive a Chefe da Casa Civil:2  e seu es-
poso PAULO BERNARDO Sim, enquanto Ministro do Planejamento e, depois, das 
Comunicações:3  não apenas davam suporte em suas respectivas pastas ao esquema ilí-
cito montado, como também assumiram protagonismo no recebimento dos valores ilicita-
mente recebidos para além da ODEBRECFFr, operando diretamente a cobrança de vantagem 
indevida no âmbito do MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOI4. 

GLEISI é apontada, ainda, como uma das mais beneficiadas nos esquemas ilícitos manti-
dos pela organização criminosa no MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e 
junto às empresas ODEBRECHT e à J&F. 

PAULO BERNARDO ocupou, nos anos de 2005 e 2015, cargos de relevo no Governo Fede-
ral, assim como a denunciada GLEISI. Em 2005, foi nomeado Ministro do Planejamento, 
gerindo, nesta condição, o orçamento da União e de todos os entes federais, o que lhe 
oportunizou claras possibilidades de captar recursos em troca de apoio político a seu 
partido. Ao deixar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, passou a ocupar 
o Ministério das Comunicações, do início de 2011 até o início de 2015, exercendo, mais 
uma vez, função com poder de influência no círculo decisório do Governo Federal. 

A atuação de PAI to BERNARDO como relevante arrecadador de recursos em beneficio de 
seu partido e da organização criminosa, especialmente de sua esposa GLEISI HOFFMANN, e 
seu poder para captar recursos são bem descritas pelo colaborador Deicídio do Amaral 
Gomez, em Termo de Declarações prestado em 11/04/2016:5  

"[...] PAULO BERNARDO sempre foi, desde a época que passou pelo Mato 
Grosso do Sul e até mesmo antes, considerado um 'operado? de GLEISE HOFF-
MANN; QUE PAULO BERNARDO sempre foi visto como um 'operador de 
muita competência'; QUE questionado sobre o que quer dizer com a expressão 
'operador', respondeu que significa que ele tinha uma capacidade forte de alavan-
car recursos para a campanha...; [...I QUE diz isto porque acredita que em 2010 
PAULO BERNARDO já captava recursos para GLEISE HOFFMANN; QUE não 
há incompatibilidade entre PAULO BERNARDO ser Ministro do Planejamento à 
época (2010) e ser operador de GLEISE HOFFMANN; QUE, ao contrário, por ser 
PAULO BERNARDO Ministro, ele tinha bastante força para captação de recur-
sos,até porque uma das responsabilidades dele, como Ministro do Planejamento, 
era gestionar o orçamento da União e, como tal, tinha muita força". 

ele. Eduardo Cunha: Tá mas o Palocci quer que ele mande o que falou. Ele não pode cobrar o que ele não 
mandou. Romero J.: Ele disse q vai mandar Vamos acompanhar e cobrar". 

12 GLEISI foi Diretora Financeiro Executiva da ITAIPU Binacional de 2003 a 2006 e Ministra-chefe da Casa 
Civil da Presidência da República de 2011 a 2014. 

13 PAULO BERNARDO foi Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2005 e 2011 e Ministro das 
Comunicações de 2011 a 2015. 

14 Como será detalhado no tópico 4.2.3 
15 DOC 1.9 — Termo de Colaboração Delcidio 11 4 2016 gleisi. 
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Cabe, ademais, apontar um aspecto peculiar da decisão trazida aos autos pelos 

requerentes. 

Após fazer afirmações genéricas sobre a aduzida falta de justa causa, como a 

ausência de comprovação da existência de uma estrutura ordenada ou do vínculo associativo 

entre os denunciados, o Juiz sentenciante propõe que "a denúncia apresentada, em verdade, 

traduz tentativa de criminalizar a atividade política" (fl. 1866-verso). 

É certo que a aduzida investigação teve impacto ímpar nas esferas social e 

política do país. Não obstante, é dever de todos os agentes públicos com atuação nos 

processos e procedimentos correlatos agir com isenção e atenção ao império da lei. Nesses 

termos, a vigilância dessa Suprema Corte sempre foi entendida como fundamental para 

atribuir legitimidade aos trabalhos dos órgãos de persecução penal atuantes na operação. 

Por isso, questiona-se se o Juízo sentenciante considera que esse STF, ao receber 

a denúncia ofertada nos autos do Inch n. 3.989, em 11/06/2019, também estaria engajado na 

tal tentativa de "criminalizar a política". 

Criminalização da política é fenômeno observável em tentativas de obstruir o 

funcionamento de partidos políticos ou de movimentos sociais cujas atividades sejam 

legítimas perante o ordenamento jurídico. Meras tentativas, ressalta-se, por ser óbvio que essa 

Corte Suprema jamais permitiria que intentos desse tipo fossem levados a efeito. Essa 

situação não se confunde, em absoluto, com a responsabilização penal de agentes políticos 

envolvidos em grupos criminosos. 

No caso dos autos, há apenas a dedução de pretensão punitiva estatal pela prática 

do crime de participação em organização criminosa, com fundamento em amplo acervo 

probatório que demonstra a presença das elementares do tipo na espécie. 

11.4. Da tipicidade dos fatos narrados na denúncia 

Os requerentes argumentam subsidiariamente a atipicidade do delito por inexistir 

associação de quatro pessoas, pois a absolvição sumária de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma 

Vana Rousseff, Antônio Palocci Filho, Guido Mantega e João Vaccari Neto fez com que 

apenas PAULO BERNARDO, GLEISI HOFFMANN e Edinho Silva permanecessem 

denunciados pelo crime de participação em organização criminosa. 

II 
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Sobre o ponto, necessário destacar novamente que a denúncia descreve, com 

clareza, a complexa atuação e estruturação da organização criminosa, inclusive apontando a 

subdivisão dos quatro núcleos operacionais que a compunham, assim como a interação entre 

eles, a saber: a) O núcleo político. formado por partidos e por seus integrantes; b) o núcleo 

econômico, formado por empresas que eram contratadas pela Administração Pública e que 

pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão e aos componentes do núcleo 

político; c) o núcleo administrativo, formado pelos funcionários de alto escalão da 

Administração Pública; e, finalmente; d) o núcleo financeiro, formado pelos operadores que 

concretizavam o branqueamento dos valores e o repasse de propinas. 

Portanto, os denunciados no âmbito deste Inq. n. 4.325 compõem apenas uma 

fração de um dos núcleos da organização criminosa, o político, do qual também eram 

integrantes os envolvidos ligados aos então denominados Partido Progressista e Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro. 

As tabelas abaixo correlacionam, por partido, as principais denuncias já ofereci-

das perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, no âmbito da operação Lava Jato, em que foi 

imputado, a membros diversos, o crime de organização criminosa: 

PT 

Denunciados Número do processo Crimes imputados Sentença 

Ricardo 	Hoffmann, 5023121- Corrupção, 	lavagem 	de Sim. Parcialmente 
Leon Denis Vargas há- 
rio e outro. 

47.2015.4.04.7000 ativos e organização cri- 
minosa (imputada a todos 
os denunciados). 

procedente. 

Carlos Eduardo de Sá 5030883- Corrupção, lavagem 	de Sim. Parcialmente 
Baptista, Eduardo Apa- 
recido de Meira, Flávio 

80.2016.4.04.7000 ativos e organização cri- 
minosa 	(imputada 	a 

precedente. 

Henrique 	de 	Oliveira Paulo de Castro, Carlos 
Macedo e outros. Eduardo de Sá, Flávio 

Macedo e Eduardo de 
Meira). 

Guilherme 	Esteves, 5050568- Corrupção, 	lavagem 	de Não. 
Eduardo 	Costa, 	João 
Carlos Ferraz e outros. 

73.2016.4.04.7000 ativos e organização cri-
minosa (imputada a Gui-
lherme Esteves). 

José Dirceu, João Vac- 
cari, Júlio Gerin e ou- 

5045241- Corrupção, 	lavagem 	de 
ativos, organização crimi- 

Sim. Parcialmente 
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tros. 84.2015.4.04.7000 nosa (imputada a CRIS- 
TIANO 	KOK, 	FER- 
NANDO MOURA, JOSÉ 
ANTUNES, JOSÉ 

procedente. 

DIRCEU, 	JOSÉ 
ADOLFO 	PAS- 
COWITCH, JÚLIO CE- 
SAR 	DOS 	SANTOS, 
LUIZ 

EDUARDO 	DE 	OLI- 
VEIRA E SILVA, MIL- 
TON 	PASCOWITCH, 
OLAVO MOURA e 

ROBERTO MARQUES) 
e fraude processual. 

Adir 	Assad, 	Agenor 5037800- Corrupção, 	lavagem 	de Não. 
Franklin, 	Alexandre 
Correa Romano e ou- 
tros. 

18.2016.4.04.7000 ativos, quadrilha e orga-
nização criminosa (impu-
tada a Alexandre Romano 
e Paulo Ferreira). 

Márcio Faria da Silva, 5015608- Corrupção, 	lavagem 	de Não. 
Olivio 	Rodrigues 	Ju- 57.2017.4.04.7000.4.0 ativos e organização cri- 
nior, Roberto Gonçal- 
ves e outros. 

4.7000 minosa (imputada a Ro-
berto Gonçalves). 

Zwi Skornicki, Pedro 5013405- Corrupção, 	lavagem 	de Sim. Parcialmente 
José 	Barusco 	Filho, 
João Cerqueira de San- 
tana Filho e outros. 

59.2016.4.04.7000 ativos e organização cri- 
minosa (imputada a Zwi 
Scornicki, João Ferraz e 

procedente. 

Eduardo Musa). 

pp 

Denunciados Número do processo Crimes imputados Sentença 

Alberto Youssef, An- 5036518- Organização criminosa (em Não 
tônio Pedro Campello 
de Souza Dias, Ar- 
mando Furlan Júnior 
e outros. 

76.2015.4.04.7000 face de Otávio Marques de 
Azevedo, Elton Negrão de 
Azevedo Júnior, Flávio Ma-
chado Filho, Antônio Pedro 
Campello 	de 	Souza 	Dias, 
Paulo 	Roberto 	Dalmazzo, 
Fernando 	Antônio 	Falcão 
Soares e Mario Frederico de 
Mendonça Goes), quadrilha, 
corrupção e lavagem de ati- 
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VOS. 

Alberto 	Youssef, 5083258- Organização criminosa (em Sim. 	Parcial- 
Paulo Roberto Costa, 
Dalton 	dos 	Santos 
Avancini e outros. 

29.2014.4.04.7000 face 	Dalton 	dos 	Santos 
Avancini, João Ricardo Au- 
ler, Eduardo Hermelino Leite 
e Ricardo Pessoa), corrup-
ção, lavagem de ativos e uso 
de documento falso. 

mente 	proce- 
dente. 

Alberto 	Youssef, 5083351- Organização criminosa (em Sim. 	Parcial- 
Paulo Roberto Costa, 
Waldomiro 	de 	Oh- 
veira e outros. 

89.2014.4.04.7000 face Gerson de Mello AI- 
mada, 	Carlos 	Eduardo 
Strauch Alvero e Newton 

mente 	proce- 
dente. 

Prado Júnior), corrupção, la-
vagem de ativos e uso de do-
cumento falso. 

Alberto 	Youssef, 5083360- Organização criminosa (Er- Sim, 	parcial- 
Paulo Roberto Costa, 
Waldomiro 	de 	Oh- 
veira e outros. 

51.2014.4.04.7000 ton Medeiros Fonseca, Jean 
Alberto Castro, Eduardo de 
Queiroz Gaivão, Diário de 

mente 	proce- 
dente. 

Queiroz Gaivão Filho), cor- 
rupção, lavagem de ativos e 
uso de documento falso. 

João Cláudio de Car- 5030424- Organização criminosa (João Sim, 	parcial- 
valho 	Genu, 	Lucas 
Amorin Alves, Cláu- 
dia Gontijo Resende 

78.2016.4.04.7000 Cláudio de Carvalho Genu), mente 	proce- 
dente. corrupção e lavagem de ati- 

VOS. 

Genu e outros. 

Alberto 	Youssef. 5083401- Organização criminosa (Sér- Sim, 	parcial- 
Paulo Roberto Costa, 
Waldomiro 	de 	Oh- 
veira e outros. 

18.2014.4.04.7000 gio Cunha Mendes, Rogério 
Cunha de Oliveira, Ângelo 
Alves Mendes, Alberto Eli- 
sio Vilaça, José 	Humberto 

mente 	proce- 
dente. 

Cruvinel 	Resente), 	corrup- 
ção, lavagem de ativos e uso 
de documento falso. 

José 	Aldemário 	Pi- 
nheiro Filho, Alberto 
Youssef, 	Paulo 	Ro- 
berto Consta e outros. 

5083376- 
05.2014.4.04.7000 

Organização criminosa (José 
Aldemário 	Pinheiro 	Filho, 
Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, Fernando Augusto 

Sim, 	parcial- 
mente 	proce- 
dente. 

Stremel Andrade, João Al-
berto Lazzari, Mateus Couti- 
nho 	de 	Sá Oliveira, 	José 
Ricardo 	Nogueira 	Breghi- 
rolli), corrupção, 	lavagem 
de ativos e uso de docu- 
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mento falso. 

Alberto Youssef, Ale- 
xandrino 	de 	Salles 
Ramos 	de 	Alencar, 
Bernardo 	Schiller 
Freiburghaus e outros. 

5036512- 
94.2015.4.04.7000 

Organização criminosa (Mar- 
celo 	Odebrecht, 	Rogério 
Araújo, Marcio Faria, Cesar 
Rocha, Alexandrino Alencar, 
Paulo 	Boghossian 	e 	Ber- 
nardo Freiburghaus), corrup-
ção e lavagem de ativos. 

Sim, 	parcial- 
mente 	proce- 
dente. 

Pedro 	Correa, 	Ivan 
Vernon Junior, Márcia 
Oliveira e outros. 

5023135- 
31.2015.4.04.7000 

Organização criminosa (Már- 
cia Danzi, Ivan Vernon, Fá- 
bio 	Correa), 	corrupção 	e 
lavagem de ativos. 

Sim, 	parcial- 
mente 	proce- 
dente, 

Alberto Youssef, An- 
tonio Almeida Silva, 
Esdra de Arantes Fer- 
reira e outros. 

5026212- 
82.2014.4.04.7000 

Organização criminosa (AI- 
berto Youssef, Paulo Roberto 
Costa, Mareio Andrade Bo- 
filho, Murilo Barrios, Wal- 
domiro 	Oliveira, 	Antônio 
Almeida 	Silva, 	Leonardo 
Meirelles, Esdra de Arantes 
Ferreira, Leandro Meirelles, 
Pedro Argese Júnior), cor-
rupção e lavagem de ativos. 

Sim, 	parcial- 
mente 	proce- 
dente. 

Othon 	Zanoide 	de 
Moraes 	Filho, 	lide- 
fonso Colares 	Filho, 
Otto Garrido Sparen-
ber e outros. 

5046120- 
57.2016.4.04.7000 

Organização criminosa (RO-
DOLFO 

ANDRIANI, OTTO GAR-
RIDO SPARENBER, VAL- 
DIR 	LIMA 	CARREIRO, 
PETRÔNIO 

BRAZ JUNIOR, ANDRÉ 
GUSTAVO DE FARIAS PE-
REIRA, OTHON ZANOIDE 
DE 

MORAES 	FILHO, 	AU- 
GUSTO AMORIN COSTA e 
ILDEFONSO COLARES FI- 
LHO), corrupção, 	lavagem 
de ativos e fraude à licitação. 

Ainda sobre esse ponto, necessário destacar que PAULO BERNARDO é réu na 

Ação Penal n. 0005029-63.2018.403.618116, em trâmite perante a 6' Vara Federal Criminal 

da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, pela prática dos crimes de corrupção passiva e de Ia- 

16 Instaurada a partir do desmembramento da Ação Penal n. 0009462-81.2016.403.6181, na qual são 
processados os demais envolvidos, para que a análise da continência com este Inq. n. 4.325 não interferisse 
no progresso do processo quanto aos outros réus. 
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vagem de dinheiro, relativos à contratação da empresa Consist pelo Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão para cooperação técnica na gestão de créditos consignados. 

GLEISI HOFFMANN também é investigada por esses mesmos fatos, no 1nq. n. 4.130, em 

trâmite perante esse STF. Finalmente, 12 outros envolvidos são réus por esses crimes e tam-

bém pela prática do crime de participação em organização criminosa, na Ação Penal n. 

0009462-81.2016.403.6181. 

O Ministro Relator já reconheceu a continência entre a Ação Penal n. 0005029-

63.2018.4.03.6181 e o 1nq. n. 4.325, quanto à imputação de participação em organização cri-

minosa deduzida em desfavor de PAULO BERNARDO, em decisão monocrática proferida 

em 06/08/2018: 

Como bem salientado pelo parquet, após a cisão por mim ordenada, o recorte da incoa-
tiva ofertada nestes autos ficou delimitado o possível envolvimento de Paulo Bernardo 
Silva e Gleisi Helena Hoffmann em um dos núcleos de suposta organização criminosa 
atuante no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Noutro giro, o processo-crime sobrestado pelo Juízo da& Vara Federal da Seção Judici-
ária do Estado de São Paulo, além de ter por objeto esse consórcio delituoso mais amplo, 
imputa ao ora agravante específicos fatos delituosos, enquadrados nos tipos penais de 
"corrupção passiva" e "lavagem de capitais", os quais reviso, não estão narrados na de-
núncia a ser processada perante essa jurisdição especial. 

Nesse diapasão, analisando comparativamente os elementos versados nestes autos com 
os constantes naqueles, vejo motivo apto a reconhecer a hipótese de continência precei-
tuada no art. 77, inc. I, do Código de Processo Penal apenas quanto aos fatos delituosos 
previstos no art. 2°, & 3° e & 4°-11, III e V da Lei 12.850/2013 eis que se trata de imputa-
ções delituosas intrinsecamente correlacionadas àquelas que recaem sobre autoridade 
com prerrogativa de foro por função e, portanto, afigura-se justificável a concentração 
excepcional de tais apurações no âmbito desta Corte Suprema, porque, nas circunstân-
cias, evitará a sobreposição de instâncias jurisdicionais distintas. 

Portanto, mesmo que considerado apenas o denominado "caso Consist", há um 

número maior do que quatro pessoas às quais foi imputado o delito de participação em orga-

nização criminosa. 

Como se vê, o número de envolvidos na organização criminosa é maior que qua-

tro pessoas. Não deve ser acolhido o pedido subsidiário de PAULO BERNARDO e GLEISI 

HOFFMANN. 
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III 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se para que não sejam 

acolhidos os requerimentos de PAULO BERNARDO e GLEISI HOFFMANN. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2020. 

LINDÔRA M4RIA ARA UJO 
SUBPROCUFtADORA- ERAL DA REPÚBLICA 
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