
PETIÇÃO 8.488 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REQTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DECISÃO: 1. Nestes  autos  processa-se  pedido  de  providências 
formuladas pela Procuradoria-Geral da República em 18.9.2019 (Petição 
STF  057.078,  fls.  3-114),  atinente  a  fatos  não  contidos  na  denúncia 
apresentada no bojo do INQ 4.215, a qual fora recebida, em parte, pela 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em julgamento concluído 
na data de 3.12.2019.

De  início,  o  Ministério  Público  Federal  contextualiza  que  o  INQ 
4.215, formado a partir da cisão de diversos fatos concentrados em outra 
investigação, tinha como escopo supostas condutas ilícitas praticadas, em 
tese,  pelo  Senador  da  República  Renan  Calheiros  e  pelo  Deputado 
Federal  Aníbal  Ferreira  Gomes  no  âmbito  da  Transpetro  S/A,  em 
estrutura de corrupção semelhante ao implementado na Petrobras S/A.

Afirma que, “diante do desnível no estágio das investigações e da grande  
multiplicidade de fatos” (fl. 9), o Procurador-Geral da República requereu o 
desmembramento dos fatos relacionados ao Estaleiro Rio Tietê referentes 
aos detentores de prerrogativa de foro perante a Suprema Corte e, para 
aqueles que não a detém, com a remessa ao Juízo da  13ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Curitiba/PR. Complementa que, embora tal pleito de 
instauração  de  novo  inquérito  tenha  sido  formulado  em  8.5.2017  (fls. 
1.827-1.828 do INQ 4.215), não chegou a ser analisado. 

Consigna  que,  poucos  meses  depois,  em  25.8.2017,  ofereceu 
denúncia em face de  “parlamentares  vinculados  ao  denominado PMDB do  
Senado” apenas quanto aos fatos relacionados ao “esquema de pagamento de  
propina envolvendo contratos fraudulentos celebrados entre a Transpetro e  as  
empresas NM Engenharia e a Odebrecht Ambiental” (fl. 9).   

Relata que, em cota ministerial, postulou pela instauração de novo 
inquérito  em relação aos  fatos  sobressalentes  à  denúncia  e  igualmente 
apurados no INQ 4.215, o qual foi indeferido, em 28.9.2017, à míngua de 
especificação  da  autoridade  com  prerrogativa  de  foro  que  pudesse 
justificar  a  continuidade  da  supervisão  do  procedimento  criminal  por 
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parte da Suprema Corte (INQ 4.215, fls. 2.356-2.364). 
Adverte, desse modo, que “o pedido de instauração desse novo inquérito  

está  sendo apresentado  apenas  neste  momento,  em razão  da  complexidade  do  
esquema criminoso descoberto no âmbito da TRANSPETRO, tendo os fatos sido  
cuidadosamente analisados pelo Ministério Público Federal, em especial diante  
do entendimento fixado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 e,  
mais recentemente, diante do resultado das eleições de 2018” (fl. 10). 

Na sequência, ao adentrar especificamente às razões do pedido, o 
Ministério  Público  Federal  subdivide  a  exposição  dos  fatos  e  provas 
sobressalentes à denúncia lançada no INQ 4.215 da seguinte forma: (i) 
tópico II.2 (Dos fatos que não foram objeto de denúncia); II.2.1. Atuação 
geral  de  Sérgio  Machado;  II.2.2.  Dos  pagamentos  de  propinas  para  a 
cúpula do MDB do Senado Federal e II.2.3. Dos pagamentos de vantagens 
indevidas por meio de doações de campanhas para outros políticos; (ii) 
tópico II.3 (Dos pagamentos de propinas por empresas no contexto da 
Transpetro); II.3.1. Dos ilícitos ocorridos no contexto do PROMEF e II.3.2. 
Dos  outros  pagamentos  de  propinas  por  empresas  no  contexto  da 
Transpetro.

A partir dessa análise, assevera a Procuradoria-Geral da República a 
existência de elementos robustos a indicar a  “existência de uma corrupção  
sistêmica,  de caráter meramente político,  no âmbito da organização criminosa  
implantada  na  TRANSPETRO” (fl.  96),  em relação aos  quais  depreende 
subsistir interesse na instauração de novos inquéritos para aprofundar as 
respectivas investigações. 

Nessa direção, assenta a “configuração de crimes dos membros da cúpula  
do MDB do Senado Federal (fatos descritos no item II.2.2)”, porquanto “entre  
os anos de 2004 a 2014”, “RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ, EDISON  
LOBÃO e JADER BARBALHO solicitaram, em razão de seus cargos, vantagens  
indevidas ao então presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO” (fl. 
102). 

Salienta,  nesse  quadrante,  a  necessidade  de  instauração  de 
procedimento  criminal  para  apurar  “fatos  remanescentes  no  Inquérito  nº  
4215,  supostamente  praticados  por  RENAN  CALHEIROS  e  por  JADER  
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BARBALHO, relacionados aos fatos envolvendo os membros da cúpula do MDB  
no  Senado  Federal  no  esquema  de  contratações  fraudulentas  celebrados  pela  
TRANSPETRO” (fl. 104). 

Opina, ainda em relação a esses episódios (fatos descritos no item 
II.2.2.), pelo declínio de competência dos elementos atinentes aos políticos 
Romero  Jucá  e  Edison  Lobão,  ante  a  superveniente  incompetência  do 
Supremo Tribunal Federal e a falta de imbricação de suas condutas com 
os envolvidos detentores de prerrogativa de foro, ao tempo em que indica 
o  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Curitiba/PR como 
prevento a apurar os crimes praticados no âmbito da Transpetro S/A.

Aduz, também quanto a esse relato, que  “o pleno esclarecimento dos  
fatos passa, necessariamente, pela identificação das ações porventura perpetradas  
pelos  representantes  das  empresas  que aderiram ao  ‘compromisso  político’  no  
âmbito das contratações fraudulentas da TRANSPETRO”, nos mais diversos 
episódios  (fatos  descritos  nos  itens  II.2.2,  II.3.1.C,  II.3.2),  mediante 
“imersão nas especificidades da relação mantida por cada uma deles com Sérgio  
Machado  para,  ao  fim,  concluir  se  atenderam  ou  não  às  solicitações  do  ex-
presidente  da  TRANSPETRO  e  em  quais  circunstâncias  se  deu  o  eventual  
atendimento” (fl. 104). 

De  outro  turno,  compreende  o  Ministério  Público  Federal  pela 
presença  de  “elementos  robustos  indicando  a  existência  de  pagamento  de  
propina aos políticos ROBERTO REQUIÃO, LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI,  
JOÃO  ARRUDA,  ÊNIO VERRI  e  LUIZ  CARLOS  QUINTANA,  mediante  
doações oficiais eleitorais no ano de 2010, em troca da manutenção da GALVÃO  
ENGENHARIA  no  esquema  de  contratações  fraudulentas  celebradas  pela  
TRANSPETRO” (fl. 105 - fatos descritos no item II.3.2.A), postulando, em 
específico,  pela  instauração  de  inquérito  para  apurar  as  condutas  do 
Senador  da  República  Renan  Calheiros,  de  Roberto  Requião,  de  Luiz 
Cláudio Romanelli, de João Arruda e de Ênio Verri, com a “manutenção da  
unicidade da investigação”,  “vez que as condutas dos ora investigados de fato  
encontram-se  intrinsecamente  relacionados  a  ponto  de  eventual  cisão,  neste  
momento, resultar em prejuízo para a persecução criminal” (fl. 106). 

Pleiteia, quanto aos fatos acima narrados, a extinção de punibilidade 
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em decorrência da morte de Luiz Carlos Quintana, nos termos do art. 107, 
I, do Código Penal.

Assinala, no que concerne aos fatos descritos no item II.3.1.B, haver 
indícios da prática de delitos envolvendo fraudes no certame destinado à 
construção  de  embarcações  do  Estaleiro  Tietê,  que  indicam  o 
“aquinhoamento de valores ilícitos em benefício do Senador da República Renan  
Calheiros,  consistente em pagamentos contínuos  de vantagens indevidas” (fl. 
107), ao tempo em que reitera, quanto ao ponto, o pedido de instauração 
de procedimento criminal em face do aludido congressista, formulado em 
8.5.2017, e que se encontra pendente de exame pela Suprema Corte. 

Mencionando possíveis  solicitações de vantagens indevidas,  pagas 
mediante doações eleitorais oficiais,  que seriam  “usadas para camuflar a  
real intenção das partes, tratando-se de nítido negócio simulado, para encobrir a  
finalidade  de  transferência  de  recurso,  que  não  era  outro  senão  adimplir  a  
vantagem  indevida  para  viabilizar  a  manutenção  de  Sérgio  Machado  na  
TRANSPETRO e perpetuar  o cartel de empreiteiras na estatal” (fl. 108 – fatos 
descritos no item II.2.3), o Ministério Público Federal enumera os agentes 
políticos envolvidos (Luiz Sérgio,  Francisco Dornelles,  Garibaldi  Alves, 
Walter  Alves,  José  Agripino  Maia,  Felipe  Maia,  Valdir  Raupp,  Michel 
Temer e Gabriel  Chalita),  em relação aos quais  pretende a remessa ao 
Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, nos moldes 
da orientação do Supremo Tribunal Federal.  

Promove,  às  fls.  100-102,  o  arquivamento  das  investigações 
envolvendo  os  agentes  políticos  Sérgio  Guerra  e  Heráclito  Fortes, 
relativas aos supostos pagamentos realizados em razão do desbloqueio 
de projeto legislativo em comissão do Senado Federal (item II.3.1.A).

Finaliza  com  outra  promoção  de  arquivamento  da  imputação 
relativa à configuração do crime eleitoral previsto no art. 350 do Código 
Eleitoral para todos os envolvidos.

Diante  dessas  considerações,  roga  a  Procuradoria-Geral  da 
República pelas providências abaixo sumariadas: 

“a) requer a autuação desta petição em apartado, a fim de 
não prejudicar a tramitação regular do INQ 4215;
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b)  promove  o  arquivamento  dos  fatos  envolvendo  os 
agentes  políticos  SÉRGIO  GUERRA e  HERÁCLITO  FORTES 
(fatos descritos no item II.3.1.A); 

c)  requer  a  extinção  da  punibilidade  em  razão  do 
falecimento de LUIZ CARLOS QUINTANA, nos termos do art. 
107, I, do Código Penal (fatos descritos no item II.3.2.A);

d) requer o reconhecimento da incompetência do Supremo 
Tribunal Federal para investigar os fatos narrados nestes autos 
envolvendo  condutas  dos  agentes  políticos  ROMERO  JUCÁ, 
EDISON LOBÃO, LUIZ SÉRGIO, FRANCISCO DORNELLES, 
GARIBALDI  ALVES,  WALTER  ALVES,  JOSÉ  AGRIPINO 
MAIA, FELIPE MAIA, VALDIR RAUPP, GABRIEL CHALITA e 
MICHEL TEMER com o consequente declínio de competência 
em favor do Juízo do local dos fatos;

e)  requer  a  instauração  de  Inquérito  em  desfavor  de 
RENAN CALHEIROS, para investigar os crimes do art. 317 do 
Código Penal e do art. 1º da Lei nº 9.613/98, relacionados aos 
fatos envolvendo o ESTALEIRO RIO TIETÊ (fatos descritos no 
item II.3.1.B);

(f)  requer  a  instauração  de  Inquérito  em  desfavor  de 
RENAN  CALHEIROS,  de  ROBERTO  REQUIÃO,  de  LUIZ 
CLÁUDIO  ROMANELLI,  de  JOÃO  ARRUDA  e  de  ÊNIO 
VERRI, para investigar os crimes do art. 317 do Código Penal e 
do art. 1º da Lei nº 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo 
os pagamentos de vantagens indevidas via doação oficial  em 
troca da manutenção da GALVÃO ENGENHARIA no esquema 
de  contratações  fraudulentas  celebradas  pela  TRANSPETRO 
(fatos descritos no item II.3.2.A);

(g)  requer  a  instauração  de  Inquérito  em  desfavor  de 
RENAN  CALHEIROS  e  de  JADER  BARBALHO,  para 
investigar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da 
Lei nº 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo a cúpula do 
MDB  do  Senado  Federal  no  esquema  de  contratações 
fraudulentas  celerados  pela  TRANSPETRO,  notadamente 
referente  às  empresas:  i)  GALVÃO  ENGENHARIA,  ii)  o 
consórcio  ESTALEIRO  ATLÂNTICO  SUL;  iii)  QUEIROZ 
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GALVÃO;  iv)  ESSENCIS;  v)  UTC  ENGENHARIA;  vi)  GDK 
ENGENHARIA;  vii)  MPE  ENGENHARIA;  viii)  SKANSA 
ENGENHARIA e  BARUENSE TECNOLOGIA;  e  ix)  TEEKAY 
NORWAY;  x)  além  de  subsidiárias  das  empresas  acima 
mencionadas (fatos descritos no item II.2.2, II.3.1.C e II.3.2);

(h) promove o arquivamento da apuração para todos os 
investigados em relação à configuração do crime previsto no 
art. 350 do Código Eleitoral; (item II.11).

Após  a  instauração  dos  inquéritos,  as  diligências  serão 
indicadas nos respectivos autos. 

Em  tempo,  requeiro  que  os  autos  formados  em 
decorrência dos pedidos formulados nos itens ‘d’, ‘e’, ‘f’, e ‘g’ 
sejam acompanhados de cópia integral do INQ 4215 e de seus 
respectivos apensos”. 

2.  Conforme  adiantado,  a  Procuradoria-Geral  da  República 
esquadrinha fatos sobressalentes à denúncia oferecida no bojo do INQ 
4.215, compreendendo haver elementos robustos da prática de delitos de 
corrupção  passiva,  ativa  e  de  lavagem  de  capitais,  no  âmbito  da 
Transpetro S/A, à época em que capitaneada por José Sérgio Machado, o 
qual afirmara em acordo de colaboração premiada, segundo o Ministério 
Público Federal,  “ter movimentado pouco mais de R$ 100 milhões em valores  
ilícitos para políticos, seja em valores em espécie, seja mediante doações oficiais de  
campanha” (fl. 13).

Do relato ministerial, extrai-se que José Sérgio Machado “desenvolveu  
diversas atividades ilícitas com o fim de angariar vantagens indevidas para si e  
para  agentes  políticos  que  o  patrocinavam no  cargo”,  de  modo  que  “para  
arrecadar  os  recursos  ilícitos,  afirmou  negociar  diretamente  com  diretores  e  
proprietários das empresas que venciam as licitações” (fl. 11).

Acerca dos fatos, sintetiza o Ministério Público Federal: 

“(...) 
Nessa linha, SÉRGIO MACHADO selecionou as empresas 

QUEIROZ  GALVÃO,  CAMARGO  CORRÊA,  GALVÃO 
ENGENHARIA,  NM  ENGENHARIA,  ESTRE  AMBIENTAL, 
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POLLYDUTOS,  ESSENCIS  SOLUÇÕES  AMBIENTAIS, 
LUMINA RESÍDUOS INDUSTRIAIS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, 
que aceitaram pagar vantagem indevida praticamente em base 
mensal.  Segundo  o  colaborador,  o  pedido  de  pagamento  de 
recursos ilícitos não era regra, tendo sido feito apenas com as 
empresas  com a  qual  detinha  relacionamento  mais  próximo. 
Nesse diapasão, narrou que o percentual cobrado das empresas 
era de cerca de 3.0% na área de serviços e de 1.0% a 1.5% na 
parte de navios. 

Esses dividendos, em boa parte, eram desviados em prol 
dos políticos responsáveis pela sua nomeação e sustentação na 
TRANSPETRO,  quais  sejam,  RENAN  CALHEIROS,  JADER 
BARBALHO,  ROMERO  JUCÁ  e  EDISON  LOBÃO,  os  quais 
teriam recebido vantagem indevida tanto por meio de doações 
oficiais quanto por dinheiro em espécie.

(…) 
Em  outras  palavras,  segundo  SÉRGIO  MACHADO,  os 

empresários  realizavam  pagamentos  aos  padrinhos  políticos 
deste  sabendo  que,  assim  o  fazendo,  garantiriam  futuras 
contratações com a estatal e gozariam de tratamento especial 
quando da execução destes contratos. 

Segundo o colaborador, as propinas eram administradas 
na forma de um ‘fundo virtual’. Os créditos junto às empresas 
que  tinham  contrato  com  a  TRANSPETRO  eram  apurados 
mensalmente  por  ele,  que  decidia  os  repasses  conforme  as 
circunstâncias”.

Consta, ainda, que,  num primeiro momento,  José Sérgio Machado 
agia  por  intermédio  do  também  colaborador  Felipe  Parente,  pessoa 
responsável  por  coletar  recursos  financeiros  nas  empresas  envolvidas, 
repassando-os a prepostos indicados pelos políticos. 

No entanto,  a partir  do ano de 2008,  a  sistemática empregada foi 
alterada, de modo que as empresas deveriam indicar o local e o nome da 
pessoa que entregaria o dinheiro, incumbindo ao próprio Sérgio Machado 
repassar a informação aos políticos, que ficariam encarregados de enviar 
seus  intermediários,  em modelo que perdurou até  o  ano de  2014.  No 
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período de  2007  e  2008,  Fernando  Baiano e  Márcio  Lobão despontam 
como  possíveis  operadores  dos  agentes  políticos  vinculados  ao 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

Em paralelo  às  movimentações  em espécie,  José  Sérgio  Machado 
revelou que,  em período eleitoral,  eram pagos adicionais  na forma de 
doações  oficiais  de  campanha,  endereçadas  aos  agentes  políticos 
responsáveis pela sua nomeação e manutenção no cargo.

Como resultado dessa suposta interação escusa, ressalta a acusação 
que,  “dos R$ 100 milhões que SÉRGIO MACHADO afirmou ter desviado em  
favor da cúpula do MDB durante o tempo em que exerceu o cargo de Presidente  
da  TRANSPETRO,  R$  32  milhões  foram  destinados  para  RENAN  
CALHEIROS entre 2004 e 2014; R$ 21 milhões para ROMERO JUCÁ, entre  
2004 e 2014; R$ 24 milhões para EDISON LOBÃO, no período entre 2008 e  
2014, e; R$ 4.350.000,00 para JADER BARBALHO entre 2004 e 2012”; tendo 
sido,  ainda,  “aquinhoados,  via  doação  oficial,  CÂNDIDO  VACCAREZZA,  
JANDIRA  FEGHALI,  LUIZ  SÉRGIO,  EDSON  SANTOS,  FRANCISCO  
DORNELLES,  HENRIQUE EDUARDO ALVES,  IDELI  SALVATI,  JORGE  
BITTAR, GARIBALDI ALVES, WALTER ALVES (a pedido de GARIBALDI  
ALVES),  JOSÉ  AGRIPINO  MAIA,  FELIPE  MAIA  (a  pedido  de  JOSÉ  
AGRIPINO  MAIA),  VALDIR  RAUPP,  GABRIEL  CHALITA (a  pedido  de  
MICHEL TEMER), ROBERTO REQUIÃO, LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI,  
JOÃO  ARRUDA,  ÊNIO VERRI  e  LUIZ  CARLOS  QUINTANA,  SÉRGIO  
GUERRA e HERÁCLITO FORTES” (fls. 16-17).

A exposição  da  Procuradoria-Geral  da  República  congrega,  desse 
modo,  rol  de  providências  passíveis  de  serem  adotadas  quanto  os 
episódio suspeitos de  “pagamentos de propinas para a cúpula do MDB do  
Senado Federal” e  “por meio de doações de campanhas para outros políticos”; 
além de “ilícitos ocorridos no contexto do PROMEF” e de “outros pagamentos  
de propinas por empresas no contexto da TRANSPETRO” (fl. 17).  

3.  Principio a análise pela promoção de  “arquivamento dos fatos em  
relação aos supostos pagamentos realizados em razão do desbloqueio de projeto  
legislativo em comissão do Senado Federal”, envolvendo  Heráclito de Sousa 
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Fortes e Severino Sérgio Estelita Guerra (fl. 100).
Assenta  a  acusação  que,  quando  da  formação  dos  consórcios  de 

empresas integrantes do Programa de Modernização e Expansão da Frota 
- PROMEF engendrado pelo Governo Federal e lançado pela Transpetro 
S/A no ano de 2004, exsurgiram indícios de pagamento indevido ao então 
Senador  Heráclito  Fortes,  na  condição  de  Presidente  da  Comissão  de 
Infraestrutura, onde tramitava o Projeto de Resolução PRS 49/2006. 

Em contrapartida ao encaminhamento do mesmo projeto à pauta do 
parlamento, o colaborador José Sérgio Machado admitiu ter pactuado a 
doação  eleitoral  de  R$  2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais),  porém, 
“aduziu apenas ter  conseguido angariar R$ 500 mil  em doações oficiais  para  
HERÁCLITO FORTES”, de modo que “durante a campanha eleitoral de 2014,  
o Senador teria cobrado o remanescente da dívida de forma bastante insistente,  
realizando  diversas  ligações  para  o  colaborador  e  para  Rose,  sua  secretária  à  
época”, em valores que “não teriam sido pagos” (fl. 43).  

A despeito do quanto narrado, a Procuradoria-Geral da República 
averba  desinteresse  na  continuidade  das  investigações  pelos  fatos  em 
apreço,  à  míngua  de  “substrato  probatório  mínimo” (fl.  100)  para  a 
deflagração  de  persecução  criminal.  Sob  essa  perspectiva,  pondera  o 
Ministério Público (fls. 101-102): 

“(...) 
O  colaborador  Sérgio  Machado  relatou  a  existência  de 

pagamentos  para  HERÁCLITO  FORTES,  mediante  doações 
oficiais,  e  para  SÉRGIO  GUERRA,  em  dinheiro  em  espécie, 
objetivando o desbloqueio de projeto legislativo na comissão de 
serviços de infraestrutura do Senado Federal. 

As  alegações  feitas  pelo  colaborador,  contudo,  estão 
desacompanhadas de elementos aptos de comprovação do que 
foi narrado. 

Muito embora SÉRGIO MACHADO tenha alegado que o 
acerto  tenha  ocorrido  no  ano  de  2006,  apontando  como 
contrapartida  a  existência  de  doações  oficiais,  é  importante 
registrar que à época dos fatos HERÁCLITO FORTES ocupava 
o cargo eletivo de senador da república e só foi candidato no 
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pleito eleitoral de 2010. 
Além  disso,  em  que  pese  a  notícia  de  que,  em  2006, 

HERÁCLICTO FORTES tenha sido um dos coordenadores da 
campanha  de  Geraldo  Alckmin  à  Presidência  da  República, 
observa-se  que  o  colaborador  não  especificou  a  empresa 
responsável por esta operação. 

(…)
 Nesse  contexto,  apesar  de  a  narrativa  do  colaborador 

apontar  para  a  prática  dos  crimes  de  corrupção  passiva  e 
lavagem  de  dinheiro,  o  Ministério  Público  Federal  não 
conseguiu  identificar  outros  elementos  probatórios  aptos  a 
corroborar  o  que  foi  narrado  pelo  colaborador  em relação  a 
HERÁCLITO FORTES e a SÉRGIO GUERRA. 

Deve-se  ter  em  mente  também  que  os  supostos  fatos 
ilícitos  ocorreram  no  ano  de  2006  e  envolvem  o  ex-Senador 
Sérgio Guerra, já falecido, tornando substancialmente árdua a 
tarefa de buscar elementos probatórios diante desse longo lapso 
temporal”.

Nos termos de precedentes  sedimentados na jurisprudência  desta 
Suprema Corte, deve ser acolhido o pleito de arquivamento na extensão 
pretendida.

Com efeito, à exceção das hipóteses em que a Procuradoria-Geral da 
República  formula  pedido  de  arquivamento  de  Inquérito  ou  de  peças 
informativas sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção 
da punibilidade, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte 
considerando  obrigatório  o  deferimento  da  pretensão, 
independentemente  da  análise  das  razões  invocadas.  Trata-se,  como 
sabido, de decorrência da atribuição constitucional ao Procurador-Geral 
da República da titularidade exclusiva da opinio delicti  a ser apresentada 
perante o Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de ementa que bem resume a questão:

“(…)
4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe 
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do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, 
tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade 
de  apuração  da  prática  delitiva  exercida  pelo  órgão  que,  de 
modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual 
é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  assevera  que  o 
pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido 
sem  que  se  questione  ou  se  entre  no  mérito  da  avaliação 
deduzida pelo titular da ação penal . Precedentes citados: INQ 
nº  510/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  unânime,  DJ 
19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, 
unânime,  DJ  24.9.1993;  INQ  nº  851/SP,  Rel.  Min.  Néri  da 
Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 
80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, 
DJ 30.3.2001;  INQ nº 1.538/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence, 
Plenário,  unânime,  DJ  14.9.2001;  HC  nº  80.263/SP,  Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence,  Plenário,  unânime,  DJ  27.6.2003;  INQ nº 
1.608/PA,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Plenário,  unânime,  DJ 
6.8.2004; INQ nº 1.884/RS,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,  Plenário, 
maioria,  DJ  27.8.2004;  INQ  (QO)  nº  2.044/SC,  Rel.  Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  maioria,  DJ  8.4.2005;  e  HC  nº 
83.343/SP,  1ª  Turma, unânime,  DJ 19.8.2005.  6.  Esses  julgados 
ressalvam,  contudo,  duas  hipóteses  em  que  a  determinação 
judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a 
saber:  prescrição  da  pretensão  punitiva  e  atipicidade  da 
conduta .  Constata-se,  portanto, que apenas nas hipóteses de 
atipicidade  da  conduta  e  extinção  da  punibilidade  poderá  o 
Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. 
No  caso  concreto  ora  em apreço,  o  pedido  de  arquivamento 
formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no 
argumento  de  não  haver  base  empírica  que  indicasse  a 
participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de 
ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos 
termos do parecer do MPF” (INQ 2.341 QO, Rel. Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).
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Com esses fundamentos, acolho o pleito de arquivamento dos fatos 
envolvendo Heráclito de Sousa Fortes e Severino Sérgio Estelita Guerra 
formulado pela Procuradora-Geral da República.

Em razão de ser notório o falecimento do à época Deputado Federal 
Sérgio Guerra, poderá ser declarada a extinção de sua punibilidade, caso 
anexada a respectiva certidão de óbito 

4.  Noticia  o  Ministério  Público  Federal,  no  tópico  referente  aos 
possíveis crimes perpetrados “em troca da manutenção da Galvão Engenharia  
no esquema de contratações fraudulentas celebradas pela Transpetro” (fl. 105),  a 
morte  do  ex-congressista  Luiz  Carlos  Caito  Quintana,  ocorrida  em 
13.1.2019, sem, no entanto, colacionar a respectiva certidão de óbito.

Ausente a prova documental do falecimento, há óbice, ao menos por 
ora e por força do art. 62 do Código de Processo Penal, ao reconhecimento 
da almejada extinção da punibilidade. Nesse sentido: PET 7.782, Rel. Min. 
Edson Fachin, decisão monocrática, Dje 4.12.2018. 

Dessarte, ainda que inconteste a afirmação da Procuradoria-Geral da 
República,  somente  com a  ulterior  e  eventual  comprovação  do  evento 
morte é que se poderá, de modo definitivo, avaliar-se a pretensão.

5.  Relativo  aos  pleitos  de  declínio  de  competência  em  relação  a 
possíveis  infrações  praticadas  por  pessoas  não  detentoras  de  foro  no 
Supremo  Tribunal  Federal,  tem-se  que  “a  jurisprudência  consolidada  do  
Supremo Tribunal Federal é no sentido de não mais subsistir a sua competência  
penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação  
da investidura do investigado ou acusado no cargo,  função ou mandato  cuja  
titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro (INQ 2.429-AgR, Rel.  
Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-8-2007; INQ 2.379- AgR,  
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; INQ 1.376-
AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). 2. (...) 3.  
Agravo regimental a que se nega provimento” (PET 6.197, Rel. Min. TEORI 
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016). 
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A  possibilidade  de  desmembramento  processual  no  tocante  a 
coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função orientação 
da  Corte  alcança,  conforme orientação  do  Pleno da  Suprema Corte,  a 
apuração do crime de organização criminosa: 

“(...) 
1. INQUÉRITOS  4.327  E  4.483.  DENÚNCIA. 

INTEGRAÇÃO  DE  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  E 
EMBARAÇO  ÀS  INVESTIGAÇÕES  RELACIONADAS  AO 
ALUDIDO  DELITO.  (...)  DESMEMBRAMENTO  QUANTO 
AOS NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO.  AGRAVOS  REGIMENTAIS.  (...)  5. 
DESMEMBRAMENTO  DO  OBJETO  DOS  INQUÉRITOS  EM 
RELAÇÃO  AOS  NÃO  DETENTORES  DE  FORO  POR 
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO.  VIABILIDADE.  (…)  5.  A 
jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal  passou a adotar 
como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais 
originárias  no  tocante  a  coinvestigados  ou  corréus  não 
detentores  de foro por prerrogativa de função,  admitindo-se, 
apenas excepcionalmente, a atração da competência originária 
quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo 
relevante, aferível em cada caso concreto. (...)” (INQ 4.327, AgR-
segundo, Plenário, de minha Relatoria, j. 19.12.2017).

Não fosse isso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar 
Questão  de  Ordem  suscitada  nos  autos  da  AP  937,  de  relatoria  do 
eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta 
Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, “b”, 
da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e 
em  razão  da  função  pública,  nos  termos  da  seguinte  certidão  de 
julgamento exarada em 3.5.2018:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do 
Relator,  resolveu  questão  de  ordem  no  sentido  de  fixar  as 
seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se 
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apenas  aos  crimes  cometidos  durante  o  exercício  do cargo  e 
relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da 
instrução  processual,  com  a  publicação  do  despacho  de 
intimação para apresentação de alegações finais, a competência 
para processar e julgar ações penais não será mais afetada em 
razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o 
cargo  que  ocupava,  qualquer  que  seja  o  motivo’,  com  o 
entendimento  de  que  esta  nova  linha  interpretativa  deve  se 
aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva 
de todos os atos praticados e decisões  proferidas pelo STF e 
pelos  demais  juízos  com  base  na  jurisprudência  anterior, 
conforme  precedente  firmado  na  Questão  de  Ordem  no 
Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999); (...)”.

 
5.1.  Concernente  ao  tema  “configuração  de  crimes  dos  membros  da  

cúpula do MDB do Senado Federal” (fl. 102), compreende a acusação haver 
“elementos robustos indicando que, entre os anos de 2004 a 2014, os políticos da  
cúpula do MDB no Senado Federal RENAN CALHEIROS, ROMERO JUCÁ,  
EDISON LOBÃO e JADER BARBALHO solicitaram, em razão de seus cargos,  
vantagens  indevidas  ao  então  presidente  da  TRANSPETRO,  SÉRGIO  
MACHADO” (fl. 102).

Verticalizado o exame do caderno inquisitório, a acusação traça os 
detalhes do suposto esquema vigente (fls. 102-103): 

“(...) 
Os  relatos  dos  colaboradores  revelam  que  RENAN 

CALHEIROS,  ROMERO  JUCÁ,  EDSON  LOBÃO  e  JADER 
BARBALHO integravam o núcleo político do grupo criminoso, 
responsável  pela  indicação  e  manutenção  de  SÉRGIO 
MACHADO,  no  cargo  de  presidente  da  TRANSPETRO, 
exatamente para obter recursos ilícitos em favor da agremiação 
partidária  dos  investigados,  o  Partido  do  Movimento 
Democrático Nacional, e de seus membros.

Em  contrapartida  a  esses  pagamentos,  SÉRGIO 
MACHADO,  na  condição  de  presidente  da  TRANSPETRO, 
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praticou atos de oficio, consistentes em promover, autorizar e 
direcionar  as  licitações  e  contratações  da  TRANSPETRO  em 
favor das diversas empresas indicadas nessa manifestação.

Desse modo, os repasses de propina aos agentes políticos 
acima mencionados,  tanto  por  meio  de  dinheiro  em espécie, 
quanto  por  meio  de  doações  eleitorais  ‘oficiais’,  tiveram por 
finalidade  a  manutenção  de  SÉRGIO  MACHADO  no  cargo, 
fosse pela interferência em sua nomeação e no funcionamento 
do  esquema  criminoso,  fosse  pelo  apoio  político,  para  sua 
sustentação”.

Especifica, em relação à conduta de alguns dos envolvidos, que (fl. 
22-29):

“(...) 
B. ROMERO JUCÁ
Seguindo  a  mesma  lógica  dos  pagamentos  ao  Senador 

RENAN  CALHEIROS,  SÉRGIO  MACHADO  narrou,  em  seu 
Termo  de  Colaboração  nº  5  (fls.  63/66),  que,  alegando  a 
necessidade  de  manter  sua  estrutura  e  suas  bases  políticas, 
ROMERO  JUCÁ  requisitou  ao  então  presidente  da 
TRANSPETRO  que  solicitasse  propinas  de  empresas  que 
tinham contratos com a empresa estatal e as repassasse. 

Os primeiros repasses de propina para ROMERO JUCÁ 
teriam sido no importe de R$ 300 mil e R$ 400 mil, ambos em 
2004.  Inicialmente,  esses  repasses  eram  erráticos,  sem 
periodicidade  definida,  mas  se  tomaram  mensais  em  2008, 
quando SÉRGIO MACHADO passou a pagar cerca de R$ 200 
mil por mês, durante dez ou onze meses por ano. 

O controle e o ajuste destes pagamentos era feito de forma 
mensal ou bimestral e acontecia, via de regra, no gabinete do 
senador  em  Brasília,  onde  entrava  pela  garagem  do  Senado 
Federal sem registrar sua presença, e raras vezes na residência 
de ROMERO JUCÁ em Brasília. 

Registre-se  haver  nos  autos  relatório  de  visitantes  na 
TRANSPETO  contendo  diversos  registros  de  entrada  de 
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ROMERO JUCÁ naquela estatal,  com destino ao gabinete de 
SÉRGIO  MACHADO.  Além  disso,  o  colaborador  apresentou 
lista de reuniões realizadas com o parlamentar. 

Como já explanado, até 2007 as remessas de valores em 
espécie eram executadas por FELIPE PARENTE, intermediário 
de SÉRGIO MACHADO que recolhia os valores das empresas e 
os entregava a intermediários dos políticos. 

Em  anos  eleitorais,  esses  valores  eram  acrescidos  do 
pagamento de propina na forma de doações oficiais obtidas de 
empresas que tinham contratos com a TRANSPETRO. 

Essas  doações,  se  feitas  até  maio,  não  entravam  na 
prestação de contas do candidato, e sim do partido. 

Durante  sua  gestão  na  TRANSPETRO,  SÉRGIO 
MACHADO aduziu ter repassado R$ 4,2 milhões em valores 
ilícitos  na  forma  de  doações  oficiais  assim  desmembradas: 
CAMARGO CORRÊA com R$ 1 milhão em 2010 e outros R$ 500 
mil em 2012, GALVÃO ENGENHARIA com R$ 1 milhão em 
2010 e QUEIROZ GALVÃO com uma doação de R$ 1 milhão 
em 2012 e R$ 700 mil em 2014. 

As  doações,  em  geral,  eram  feitas  formalmente  ao 
Diretório Nacional do MDB e em alguns casos para o Diretório 
de Roraima, mas sempre ‘carimbadas’ para ROMERO JUCÁ. 

Após  2007,  passaram  a  ser  feitos  repasses  por 
intermediários das empresas para intermediários dos políticos 
com o concerto de SÉRGIO MACHADO. Segundo participou, 
recebia diretamente do dono ou do presidente da empresa que 
faria  o  pagamento  o  codinome  de  seu  intermediário,  o 
endereço,  a  data e o intervalo de hora na qual  o pagamento 
deveria ser feito. Ato contínuo, SÉRGIO MACHADO passava 
para a empresa o codinome do intermediário do político que 
receberia,  consistindo sempre em nomes próprios  inventados 
na hora. O próximo passo era entregar para o político um papel 
com todos esses dados,  para que ele  pudesse providenciar o 
recebimento. 

Por essas três  vias,  ao longo de todo o período em que 
ficou  à  frente  da  estatal,  SÉRGIO  MACHADO  aduziu  ter 
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repassado R$ 21 milhões para ROMERO JUCÁ, sendo R$ 4,2 
milhões em doações oficiais e R$ 16,8 milhões em espécie:

(…) 
Além  desses  pagamentos,  teriam  ocorrido  outros 

realizados de forma errática (especialmente os realizados por 
FELIPE  PARENTE  até  2007)  que  não  puderam  ser 
discriminados pelo colaborador. 

C. EDISON LOBÃO
Já  em  seu  Termo  de  Colaboração  de  nº  7  (fls.  71/73), 

SÉRGIO MACHADO narrou sua relação e as propinas pagas ao 
Senador e então Ministro de Minas e Energia EDSON LOBÃO. 

Conforme dispôs o colaborador, quando EDISON LOBÃO 
assumiu o Ministério de Minas e Energia em 2008, foi chamado 
por  este  a  comparecer  em  seu  gabinete  no  Ministério, 
oportunidade  em  que  EDISON  LOBÃO  aduziu  que  deveria 
receber a maior propina mensal paga aos membros do MDB, 
pois  sua  pasta  era  responsável  direta  pela  TRANSPETRO. 
Assim, teria requerido uma propina mensal de R$ 500 mil. 

Como já destacado as ‘mesadas’ pagas à cúpula do MDB 
do Senado teriam iniciado em 2008, o que só foi possível graças 
aos  aportes  financeiros  promovidos por  EDISON LOBÃO na 
estatal. 

Nesse  contexto,  SÉRGIO  MACHADO,  após  examinar  a 
capacidade de geração de valores ilícitos da estatal, informou ao 
então Ministro que poderia arcar com propinas de R$ 300 mil 
ao mês, o que teria sido aceito. 

Feito  o  ajuste,  SÉRGIO  MACHADO  passou  a  reunir-se 
periodicamente - geralmente entre os dias 20 e 30, mensalmente 
ou bimestralmente - com EDISON LOBÃO, no gabinete deste, 
objetivando  tratar  sobre  os  assuntos  da  TRANSPETRO  e 
também para definir  o  repasse,  a  data  e  o  valor  da próxima 
parcela  de  propina.  Nesse  contexto,  ficou  acertado  que  os 
pagamentos  ocorreriam  sempre  no  Rio  de  Janeiro  e  que  o 
intermediário  responsável  pela  coleta  das  propinas  seria 
MÁRCIO LOBÃO, filho de EDISON LOBÃO. 

Registre-se  haver  nos  autos  relatório  de  visitantes  na 
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TRANSPRETO  contendo  diversos  registros  de  entrada  de 
MÁRCIO LOBÃO naquela estatal, com destino ao gabinete de 
SÉRGIO  MACHADO.  Além  disso,  o  colaborador  apresentou 
lista de reuniões realizadas com o parlamentar. 

Após  as  reuniões  no  gabinete  do  Ministro,  EDISON 
LOBÃO  enviava  MÁRCIO  LOBÃO  até  a  TRANSPETRO, 
ocasiões em que SÉRGIO MACHADO lhe informava a data e a 
hora em que os pagamentos seriam feito, além do cognome do 
intermediário que levaria os valores e a senha que deveria ser 
informada no recebimento. 

Na grande maioria dos casos, os valores eram entregues 
por  intermediários  das  empresas  em  um  escritório  na  Rua 
México,  no  centro  do  Rio  de  Janeiro,  endereço  indicado  por 
MÁRCIO LOBÃO para o recebimento das propinas. 

Essas mesadas de R$ 300 mil para EDISON LOBÃO teriam 
ocorrido  de  2008  até  julho  ou  agosto  de  2014,  sempre  de 
fevereiro  a  dezembro  de  todos  os  outros  anos  que  não  o 
derradeiro ( ou seja, 11 meses ao ano). 

A par disso, como nos casos pregressos, nos anos eleitorais 
esses  valores  aumentavam,  pois  SÉRGIO  MACHADO 
intervinha  junto  às  empresas  que  tinham  contratos  com  a 
TRANSPETRO  para  que  elas  pagassem  propina  a  EDISON 
LOBÃO na forma de doações oficiais. 

Ao  todo,  teriam  sido  pagos  R$  2.750.000,00, 
desmembrados da seguinte forma: CAMARGO CORRÊA com 
R$ 1 milhões em 2010 e QUEIROZ GALVÃO com uma doação 
de R$ 1 milhão em 2010 e uma doação de R$ 750 mil em 2012. 

As  doações  eram,  em  geral,  feitas  formalmente  ao 
Diretório Nacional do MDB e em alguns casos para o Diretório 
do Maranhão, mas sempre ‘carimbadas’ para EDISON LOBÃO, 
consistindo  isso  no  conhecimento  que  era  transmitido  aos 
organismos partidários de que as doações em questão seriam 
controladas por este. 

Destarte,  durante  o  tempo  em  que  presidiu  a 
TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO aduziu ter pago cerca de 
R$ 24 milhões em propinas ao Senador EDISON LOBÃO, sendo 
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R$  2.750.000,00  em  doações  oficiais  e  R$  21.250.000,00  em 
valores em espécie: (…)”

À luz desse quadro, assinala a Procuradoria-Geral da República que, 
“muito  embora  Romero  Jucá  e  Edison  Lobão  façam parte  do  núcleo  político  
responsável  pela  indicação  e  manutenção  de  Sérgio  Machado,  no  cargo  de  
presidente  da  TRANSPETRO,  juntamento  com  Renan  Calheiros  e  Jader  
Barbalho (ambos reeleitos), as condutas deles não estão de tal forma embricadas  
que devam ser investigadas conjuntamente”, de modo que requer, em relação 
a esses envolvidos, “o declínio de competência” (fl. 103).

5.2. De  outro  turno,  alude  a   acusação  à  presença  de  “elementos  
robustos indicando a existência de pagamentos de propina aos políticos LUIZ  
SÉRGIO,  FRANCISCO  DORNELLES,  GARIBALDI  ALVES,  WALTER  
ALVES,  JOSÉ  AGRIPINO  MAIA,  FELIPE  MAIA  (a  pedido  de  JOSÉ  
AGRIPINO  MAIA),  VALDIR  RAUPP  e  GABRIEL  CHALITA  (a  pedido  
MICHEL  TEMER),  mediante  doações  oficiais  eleitorais,  no  esquema  de  
contratações fraudulentas celebradas pela TRANSPETRO” (fl. 108).

Diversamente  dos  parlamentares  integrantes  da  cúpula  do  MDB 
(Movimento  Democrático  Brasileiro)  do  Senado  Federal,  distingue  o 
Ministério Público Federal que os congressistas ora consignados  “teriam 
recebido  vantagens  indevidas  devido  a  sua  atuação  parlamentar  favorável  à  
indústria  naval  ou  simplesmente  devido  à  boa  relação  que  gozavam junto  a  
SÉRGIO MACHADO, que intercedia junto  às empresas  para que os valores  
fossem pagos, sob pena de serem excluídas de futuras licitações realizadas pela  
estatal” (fl. 33).   

Eis, quanto aos episódios, o denso arrazoado ministerial (fls. 33-39): 

“(...) 
Explicando  melhor  a  relação  com  esses  parlamentares, 

SÉRGIO  MACHADO  narrou  que  os  políticos  o  procuravam 
porque  conheciam  o  funcionamento  do  ‘sistema’.  Assim, 
embora a palavra propina não fosse dita, todos estavam cientes 
de que não obteriam dele doação enquanto pessoa física, nem 
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da  TRANSPETRO,  e  sim  de  empresas  que  tinham 
relacionamento contratual com a Estatal. 

(…)
Sobre  o  início  desses  pagamentos,  o  ex-presidente  da 

TRANSPETRO  narrou  que  sempre  manteve  uma  relação  de 
proximidade  com  a  política.  Destarte,  aduziu  ter  sido 
procurado  na  TRANSPETRO  diversas  vezes  por  CÂNDIDO 
VACAREZZA que o convidou para reunião com um grupo de 
10 a 12 deputados federais em Brasília para falar sobre o projeto 
da indústria naval, conjunturas políticas e questões nacionais. 

Com base nesse vínculos, nas eleições de 2010, CÂNDIDO 
VACAREZZA foi a TRANSPETRO e pediu apoio financeiro a 
SÉRGIO MACHADO.  Ato  contínuo,  num encontro  no  Hotel 
Bonaparte em Brasília, foi ajustado que seria feita doação de R$ 
500 mil por meio de uma doação oficial a ser feita ao diretório 
do  PT  em  SP,  quantia  efetivamente  paga  pela  CAMARGO 
CORRÊA. 

De  forma  semelhante,  foram pagos  valores  ilícitos  para 
JANDIRA FEGHALI (PC do B) e LUIZ SÉRGIO (PT). 

(…)
Quanto a EDSON SANTOS, o colaborador narrou ter sido 

procurado  em  2014,  tendo  providenciado,  via  doação  oficial 
realizada pela QUEIROZ GALVÃO, pagamento no valor de R$ 
142.400,00.

FRANCISCO  DORNELLES,  por  seu  turno,  teria 
procurado  SÉRGIO  MACHADO  em  2010  na  sede  da 
TRANSPETRO  para  solicitar  apoio  político.  Destarte,  após 
examinar a situação, o presidente da estatal chamou-o de volta 
ao seu escritório na TRANSPETRO, onde informou que seria 
feita uma doação oficial pela QUEIROZ GALVÃO no valor de 
R$ 250 mil à direção estadual do PP-RJ. 

Já  HENRIQUE  EDUARDO  ALVES,  segundo  SÉRGIO 
MACHADO,  era  um  antigo  amigo  e  aliado  político,  motivo 
pelo qual sempre procurava ajudá-lo em anos eleitorais. Assim, 
após  diversos  contatos  por  telefone  e  presencialmente  na 
TRANSPETRO,  foram  pagos  R$  1.550.000,00  ao  deputado 
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HENRIQUE  EDUARDO  ALVES,  sendo,  pela  QUEIROZ 
GALVÃO, R$ 500 mil em 2014, R$ 250 mil em 2012 e R$ 300 mil 
em 2008. Também teriam sido pagos R$ 500 mil em 2010 pela 
GALVÃO ENGENHARIA. 

(…)
GARIBALDI  ALVES,  também  do  MDB,  também  teria 

recorrido frequentemente a SÉRGIO MACHADO em busca de 
apoio  financeiro  em  períodos  eleitorais.  Assim,  teriam  sido 
pagos,  via  doação  oficial  de  campanha,  R$  20  mil  pela 
QUEIROZ GALVÃO em 2010 e R$ 250 mil  pela  CAMARGO 
CORRÊA em 2012. 

Outrossim, GARIBALDI ALVES também teria  requerido 
recursos para candidatura de seu filho WALTER ALVES, que 
era  candidato  a  Deputado  Federal,  o  que  foi  feito  pela 
QUEIROZ GALVÃO por meio de doações oficiais no valor total 
de R$ 250 mil em 2014. 

Similarmente,  JOSÉ  AGRIPINO  MAIA  (DEM)  também 
pedia doações políticas em épocas eleitorais, sempre feitas ao 
diretório nacional ou regional do DEM. Nesse caso, foram feitas 
duas doações pela QUEIROZ GALVÃO, uma em 2010 para o 
Senador JOSÉ AGRIPINO MAIO, no valor de R$ 300 mil e outra 
em 2014, para o filho do referido Senador, o Deputado FELIPE 
MAIA, no valor de R$ 250 mil. 

Por  fim,  sobre  o  episódio  envolvendo  doações  para  a 
campanha de GABRIEL CHALITA à prefeitura de São Paulo em 
2012,  SÉRGIO  MACHADO  aduziu  ter  sido  procurado, 
inicialmente  por  VALDIR  RAUPP,  à  época  presidente  em 
exercício  do  PMDB,  que  falou  que  o  então  vice-presidente 
MICHEL  TEMER  estava  necessitando  de  ajuda  para  seu 
candidato à prefeitura de São Paulo. 

Ato contínuo,  telefonou para MICHEL TEMER e ambos 
marcaram encontro na Base Aérea de Brasília.  Assim, no dia 
06/09/2012,  para  se  dirigir  à  reunião  com  o  então  vice-
presidente da República, SÉRGIO MACHADO utilizou veículo 
alugado pela TRANSPETRO na locadora Localiza. 

Durante o referido encontro, MICHEL TEMER disse que 
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enfrentava  problemas  no  financiamento  da  candidatura  de 
GABRIEL CHALITA e pediu ajuda a SÉRGIO MACHADO. 

O relato de SÉRGIO MACHADO sobre seu encontro com 
MICHEL  TEMER  em  Setembro  de  2012  na  Base  Aérea  no 
Aeroporto de Brasília é corroborado pelo fato de que, também 
no  dia  06/09/2012,  de  acordo  com  informação  constante  da 
agenda  do  então  vice-presidente  da  República  daquela  data, 
MICHEL  TEMER  estava  na  Base  Aérea  de  Brasília,  onde 
embarcou para Londres em viagem oficial. 

Além  disso,  há  documentação  comprobatória  de  que 
SÉRGIO  MACHADO  viajou  a  Brasília  e  se  hospedou  no 
Bonaparte Blue Point Suíte no dia 06/09/2012. 

No  encontro,  MICHEL  TEMER  teria  reproduzido  o  já 
exposto  por VALDIR RAUPP,  tendo SÉRGIO MACHADO se 
prontificado a providenciar R$ 1,5 milhões para a campanha de 
GABRIEL CHALITA. 

Quanto  a  este  pagamento,  SÉRGIO  MACHADO  teria 
conversado diretamente com RICARDO QUEIROZ GALVÃO e 
com  o  IDELFONSO  COLARES  sobre  a  possibilidade  de 
pagamentos  pela  QUEIROZ  GALVÃO  à  campanha  de 
GABBRIEL  CHALITA,  o  que  teria  sido  aceito   pelos 
empresários e efetivamente realizado por meio da doação de R$ 
1,5 milhões ao diretório nacional do MDB. 

Ademais,  em  relação  a  VALDIR RAUPP o  colaborador 
afirmou ter acertado o pagamento de R$ 350 mil ao parlamentar 
em 2010, também pagos pela QUEIROZ GALVÃO. Já em 2012, 
VALDIR RAUPP teria recebido R$ 500 mil por meio de doação 
da  empresa  LUMINA  RESÍDUOS  INDUSTRIAIS  (GRUPO 
ODEBRECHT). Nos dois casos, os valores também teriam sido 
direcionados ao diretório nacional do MDB.

Registre-se que os fatos relativos a VALDIR RAUPP que 
envolvem  a  ODEBRECHT  já  foram  objeto  de  denúncia  (fls. 
1876/2006).  Muito  embora  VALDIR  RAUPP  já  tenha  sido 
denunciado sobre esses fatos, à época da apresentação da peça 
acusatória, MICHEL TEMER ocupava o cargo de Presidente da 
República.  Por  essa  razão,  a  cláusula  constitucional  de 
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imunidade prevista no art. 86, § 4°, da Constituição Federal de 
1988, que trata sobre a responsabilização por atos estranhos ao 
exercício  de  suas  funções,  impossibilitou  a  apresentação  de 
denúncia  em  desfavor  do  então  Presidente  da  República 
MICHEL TEMER.

Vale destacar que o colaborador apresentou os recibos de 
doações  eleitorais  para  esses  parlamentares  e  diretórios 
políticos.

Cabe lembrar que, nos autos da PET nº 6325 , parte dos 
fatos  narrados  no  referido  Termo  de  Colaboração  nº  12  de 
SÉRGIO MACHADO, notadamente os envolvendo CÂNDIDO 
VACAREZZA,  EDSON  SANTOS,  HENRIQUE  EDUARDO 
ÁLVES, IDELI SALVATI e JORGE BIITAR, já foi remetida por 
Vossa Excelência à 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em virtude 
da sua conexão com a investigação ali em trâmite.

Além  disso,  por  meio  de  decisão  de  fls.  3188/3195, 
determinou-se  o  arquivamento  das  investigações  atinentes  à 
Deputada Federal JANDIRA FEGHALI”.

Esclarece, ademais, o Ministério Público Federal (fl. 110): 

“(...) 
Diante desse cenário, a narrativa do colaborador aponta, 

em tese, para o cometimento dos crimes de corrupção passiva e 
ativa e de lavagem de dinheiro.

Os  pagamentos  à  campanha  de  GABRIEL  CHALITA 
teriam ocorrido de duas maneiras:

i) doação oficial feita pelo grupo ODEBRECHT no valor de 
R$  500  mil,  por  solicitação  direta  de  VALDIR  RAUPP  e 
intermediação  de  MICHEL TEMER;  e  ii)  doação  oficial  feita 
pela  QUEIROZ  GALVÃO  no  valor  de  R$  1,5  milhões, 
intermediada diretamente por MICHEL TEMER.

Os relatos do colaborador revelam que os pagamentos via 
doação eleitoral realizados em favor de GABRIEL CHALITA - 
com a intermediação de MICHEL TEMER -,  tiveram os mais 
diversos  objetivos,  mas  todos  envolvendo  os  negócios 
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desenvolvidos  pela  TRANSPETRO e pelo  cartel  de empresas 
estabelecido no entorno da estatal.

Vale destacar que, muito embora VALDIR RAUPP já tenha 
sido denunciado sobre esses fatos ocorridos no ano de 2012, à 
época  da  apresentação  da  denúncia  MICHEL  TEMER,  que 
intermediou  os  recursos  espúrios  feitos  pelo  grupo 
ODEBRECHT, ocupava o cargo de Presidente da República. Por 
essa razão, a cláusula constitucional de imunidade prevista no 
art. 86, § 4°, da Constituição Federal de 1988, que trata sobre a 
responsabilização  por  atos  estranhos  ao  exercício  de  suas 
funções,  impossibilitou  a  apresentação  de  denúncia  em 
desfavor do então Presidente da República MICHEL TEMER.

Assim,  os  fatos  em  relação  a  MICHEL  TEMER  e  a 
GABRIEL  CHALITA  deverão  ser  declinados  ao  juízo 
competente,  tanto  os  relativos  ao  pagamento  de  vantagem 
indevida pela empresa QUEIROZ GAL VÃO quanto pelo grupo 
ODEBRECHT. 

Noutro ponto, verifica-se que em relação a LUIZ SÉRGIO, 
FRANCISCO  DORNELLES,  GARIBALDI  ALVES,  JOSÉ 
AGRIPINO MAIA, FELIPE MAIA e VALDIR RAUPP, diante da 
perda  superveniente  de  prerrogativa  de  foro  impõe-se  o 
declínio de competência do Supremo Tribunal Federal para o 
órgão  que  tenha  competência  ou  atribuição  para 
prosseguimento. 

Já  em relação  ao  Deputado Federal  WALTER ALVES,  o 
suposto  pagamento  de  vantagem  indevida  teria  ocorrido  no 
ano de 2014, enquanto ele ainda exercia o cargo de deputado 
estadual do Rio Grande do Norte e era candidato ao cargo de 
deputado federal no pleito eleitoral daquele ano. 

Ou seja,  os  eventos delituosos praticados,  em tese,  pelo 
Deputado  Federal  WALTER ALVES  ocorreram  em  momento 
que precede à diplomação do parlamentar federal e, assim, não 
há relação de causalidade entre os crimes imputados a ele e o 
exercício  do  cargo,  pois  se  tratam  de  fatos  estranhos  às 
atribuições parlamentares”.
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5.3. Com  efeito,  quanto  aos  episódios  supramencionados,  faz-se 
oportuno reconhecer o declínio de competência dos indícios pertinentes 
aos envolvidos não mais detentores de foro no Supremo Tribunal Federal, 
providência que vai ao encontro da jurisprudência da Suprema Corte. 

Isso porque, com o encerramento da 55ª legislatura parlamentar, é 
fato público e notório o término dos mandatos federais dos ex-Senadores 
Romero Jucá Filho, Edison Lobão, Garibaldi Alves Filho, José Agripino 
Maia e Valdir Raupp de Matos,  como também dos ex-Deputados Luiz 
Sérgio Nóbrega de Oliveira e Felipe Catalão Maia.

De igual modo, houve o encerramento do mandato presidencial de 
Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente da República. 

Igualmente não ostentam foro por prerrogativa Francisco Oswaldo 
Neves  Dornelles,  que  ocupou  o  cargo  de  Vice-Governador  do  Rio  de 
Janeiro  no  Governo  Luiz  Fernando  Pezão,  e  Gabriel  Benedito  Issaac 
Chalita, que exerceu cargo na Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo na Prefeitura de Fernando Haddad. 

Além disso, os fatos supostamente atribuídos a Walter Pereira Alves 
remontam à época em que exercia o cargo de Deputado Estadual do Rio 
Grande do Norte. 

A partir dessas premissas expostas, com fundamento no art. 80 do 
Código de Processo Penal, o desmembramento do feito, no que tange aos 
requeridos Romero Jucá Filho e Edison Lobão, pelos fatos descritos no 
item II.2.2; e aos requeridos Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, Francisco 
Oswaldo Neves Dornelles,  Garibaldi Alves Filho,  Walter Pereira Alves, 
José Agripino Maia, Felipe Catalão Maia, Valdir Raupp de Matos, Gabriel 
Benedito Issaac Chalita e Michel Miguel Elias Temer Lulia - por não mais 
ostentarem a prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte, repiso - 
apresenta-se como medida mais recomendada, pelos fatos descritos no 
item II.2.3.

Com  relação  ao  juízo  para  o  qual  devam  ser  endereçados  os 
elementos indiciários cindidos, que contemplem autoridades não sujeitas 
à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, há agasalho à tese ministerial 
de que “os fatos ilícitos versados no presente Inquérito estão, a toda evidência,  
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associados  diretamente  ao  esquema  criminoso  de  corrupção  e  de  lavagem de  
dinheiro,  investigado  no  contexto  da  ‘Operação  Lava  Jato’  e  que  lesou  
frontalmente os cofres  da Petrobras” (fl.  99),  a exemplo de procedimentos 
originários dos mesmos acordos de colaboração firmados pelo Ministério 
Público  Federal  com  José  Sérgio  Machado,  Daniel  Firmeza  Machado, 
Sérgio  Firmeza  Machado  e  Expedito  Machado  da  Ponte  Neto,  “que  
revelaram  fatos  com  desdobramentos  em  múltiplos  contextos  vinculados  
sobretudo à empresa TRANSPETRO” (fl.  99),  igualmente direcionados ao 
juízo paranaense.   

Diante  dessas  considerações,  cópias  destes  autos,  bem  como  dos 
procedimentos  correlatos  -  especificamente  INQ  4.215  e  apensos  - 
inclusive  os  que  tenham,  porventura,  tramitação  sigilosa,  que  digam 
respeito aos 2 (dois) grupos de episódios suspeitos, com o envolvimento, 
em um deles, dos agentes políticos Romero Jucá Filho e Edison Lobão; e, 
no outro, de Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, Francisco Oswaldo Neves 
Dornelles,  Garibaldi  Alves  Filho,  Walter  Pereira  Alves,  José  Agripino 
Maia,  Felipe  Catalão  Maia,  Valdir  Raupp  de  Matos,  Gabriel  Benedito 
Issaac Chalita e Michel Miguel Elias Temer Lulia devem ser remetidos ao 
juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR. 

6. Postula  o  Ministério  Público,  na  sequência,  autorização  para 
abertura de inquéritos: (i) em face de José Renan Vasconcelos Calheiros, 
com o intento de investigar os crimes do art. 317 do Código Penal e do 
art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo o Estaleiro Rio 
Tietê,  descritos no item II.3.1.B;  e  (ii)  em desfavor de José Vasconcelos 
Renan Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho para investigar os crimes do 
art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, referentes aos fatos 
envolvendo a cúpula do MDB (Movimento Democrático Brasileiro)  do 
Senado Federal no esquema de contratações fraudulentas celerados pela 
Transpetro  S/A,  notadamente  referente  às  empresas:  a)  Galvão 
Engenharia, b) o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; c) Queiroz Galvão; d) 
Essencis; e) UTC Engenharia; f) GDK Engenharia; g) MPE Engenharia; h) 
SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia; e i) Teekay Norway; além de 
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subsidiárias  das  empresas  acima mencionadas (fatos  descritos  no item 
II.2.2, II.3.1.C e II.3.2).

No tocante à almejada deflagração de Inquérito, como sabido, uma 
vez  requerida  a  abertura  de  investigações  pela  Procuradoria-Geral  da 
República,  incumbe ao relator  deferi-la,  nos  termos do art.  21,  XV,  do 
Regimento  Interno  do  Supremo Tribunal  Federal,  não  lhe  competindo 
qualquer aprofundamento sobre o mérito das suspeitas apontadas, exceto 
se, a toda evidência, revelarem-se inteiramente infundadas, nos termos 
das hipóteses elencadas nas letras a a e, da norma regimental.

A fim de propiciar a adequada e adstrita avaliação que a hipótese 
reclama,  cumpre  transcrever  os  principais  excertos  da  detalhada 
manifestação ministerial  acerca dos grupos de fatos contidos nos itens 
II.3.1.B e, em conjunto, daqueles esgrimidos nos tópicos II.2.2, II.3.1C e 
II.3.2. 

Depreende-se do primeiro deles que:  

“(...) 
B. ESTALEIRO RIO TIETÊ 
No Termo de Colaboração nº  40  (fls.  236/238  da  AC nº 

4027), PAULO ROBERTO COSTA teve oportunidade de relatar 
as contratações vinculadas aos programas de renovação de frota 
da  TRANSPETRO,  denominados  PROMEF I  e  II,  detendo-se 
sobre a obtenção de vantagens indevidas em contrato firmado 
pela TRANSPETRO ‘relativo à construção de um estaleiro privado  
para a construção de barcaças’.

(…) 
Consoante  relatado,  na  Ação  Cautelar  nº  4027  foram 

deferidas  medidas  de  busca  e  apreensão e  quebra  de  sigilos 
bancário  e  fiscal  relativos  a  vários  envolvidos,  cuja  ação  de 
deflagração fora denominada Operação Catilinárias. Nos autos 
da referida cautelar, que teve por objeto apreender documentos 
relacionados à  construção do ESTALEIRO RIO TIETÊ,  foram 
confeccionados  diversos  relatórios  de  análise  do  material 
apreendido pela Polícia Federal, que se encontram juntados ao 
Apenso 16. 
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Nesse  contexto,  o  Relatório  Preliminar  de  Análise  de 
Material Apreendido nº 21/2016 apontou a existência de fortes 
indícios de que o arrendamento da área em Araçatuba/SP para 
instalação do ESTALEIRO RIO TIETÊ, vencedor do certame nº 
006.8.009.10.0,  foi  efetivado  em data  anterior  à  realização  do 
certame, inclusive os pagamentos pelo arrendamento. 

Ainda  no  RAMA nº  21/2016,  foram  encontrados  vários 
indícios de doações políticas realizadas por empresas do grupo 
MAGUARI entre os anos de 2006 a 2012 para candidaturas a 
cargos políticos de representatividade do estado do Pará, e, em 
relação ao ano de 2010, foram encontrados indícios de doações 
políticas para comitê político de representatividade do estado 
de Alagoas. O trabalho policial aponta que a pessoa de BRUNO 
MENDES, ex-assessor do Senador RENAN CALHEIROS, era o 
captador  das  doações  realizadas  pelas  pessoas  jurídicas 
ESTALEIRO RIO MAGUARI e SS ADMINISTRAÇÃO para a 
Direção  Estadual  do  PMDB  em  Alagoas  no  ano  de  201  O, 
contendo no relatório citação em e-mail enviado por BRUNO 
MENDES  tratando  sobre  a  possibilidade  de  prejuízo  para  o 
‘Senador’ em caso de problemas na prestação de contas. 

Por  sua  vez,  o  Relatório  de  Análise  de  Material 
Apreendido nº 23/2016 indicou a existência de fortes indícios 
acusando  ações  de  FÁBIO  RIBEIRO  DE  AZEVEDO 
VASCONCELOS  e  de  WILSON  QUINTELLA no  sentido  de 
viabilizar a instalação de um estaleiro na região de Araçatuba, 
mesmo  antes  da  confirmação  de  que  seriam  vencedores  do 
certame  nº  006.8.009.10.0  junto  a  TRANSPETRO.  Apontou  o 
relatório que possivelmente WILSON QUINTELLA teve acesso 
a  informações  privilegiadas  sobre  o  processo  licitatório  da 
TRANSPETRO em data anterior a sua realização. 

Já  o  Relatório  de  Análise  de  Material  Apreendido  nº 
30A/2016 indicou a existência de indícios que apontam para o 
fato de que as empresas formadoras do consórcio vencedor da 
licitação 006.8.009.10.0 tiveram acesso antecipado a informações 
do certame. Entre os documentos analisados, tem-se o próprio 
certame, sem o preenchimento de campos obrigatórios para a 
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entrega do convite,  e o documento de arrendamento de terra 
em Araçatuba, ficando claro que o arrendamento ocorreu antes 
da  deflagração  da  licitação.  Algumas  anotações  manuscritas 
encontradas  indicam  que  WILSON  QUINTELLA,  diretor  da 
ESTRE, tinha forte relacionamento com SÉRGIO MACHADO, 
presidente  da  TRANSPETRO.  Foi  encontrado também um e-
mail que traz listada a tarefa de ‘ESCLARECER SE O SINAL É 
REFERENTE AOS 20 COMBOIOS’ no mês da deflagração da 
licitação, junto com o escrito manual de ‘Wilson -> S Machado - 
qual  a  dele?’,  pode  indicar  que  alguma  quantia  foi  paga  a 
alguém pelo direito de se vencer a licitação. 

O Relatório de Análise de Material Apreendido nº 53/2016 
apontou que a análise dos documentos em papel, arrecadados 
em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, mostram 
que  PAULO  GUEIROS  atuou  ou  atuava,  no  momento  do 
cumprimento  da  ação  cautelar,  como  diretor  das  empresas 
ESTALEIRO  RIO  MAGUARI,  SS  ADMINISTRAÇÃO  E 
SERVIÇOS  LTDA.,  RIO  MAGUARIA  SERVIÇOS  E 
TRANSPROTES  RODOVIÁRIOS  LTDA.  E  RIO  MAGUARI 
COMÉRCIO  E  PARTICIPAÇÕES.  Observou-se  que  tais 
empresas  apresentam  em  planilhas  de  demonstrativos  de 
receitas e despesas, no ano de 2010, um valor total de doação 
eleitoral  de  R$  1,6  milhões.  Destes,  apurou-se  que  constam 
apenas R$ 900 mil declarados juntos ao TSE, trazendo um valor 
divergente de R$ 700 mil. Tal divergência sugere que esse valor 
ou  não  foi  doado  ou  não  foi  declarado  junto  ao  órgão 
competente.  Do  total  declarado,  observa-se  que  R$  400  mil 
foram para o comitê do PMDB em Alagoas. 

Já  o  Relatório  de  Análise  de  Material  Apreendido  nº 
66A/2016  aponta  a  existência  de  fortes  indícios  indicando 
estreito relacionamento de WILSON QUINTELLA FILHO com 
os lobistas FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES e JOSÉ 
CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, nos períodos de 2008, 
2009  e  2010,  períodos  que  antecederam  o  certame  nº 
006.8.009.10.0 junto a TRANSPETRO. Os indícios apontam que 
WILSON  QUINTELLA  FILHO,  através  do  grupo  ESTRE, 
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financiava passagens aéreas e hospedagens para esses lobistas. 
O Relatório Preliminar de Análise de Material Apreendido 

nº  86/2016  destacou  a  existência  de  pagamentos  feitos  pelas 
empresas  do  GRUPO ESTRE e  pelo  ESTALEIRO RIO TIETÊ 
para  as  empresas  MAURO  DE  MORAIS  SOCIEDADE  DE 
ADVOGADOS e DESTER SANTA CRUZ DESMATAMENTO E 
TERRAPLENAGEM LTDA. 

Segundo  consta  no  relatório,  não  foram  encontrados 
quaisquer  registros  empregatícios  da  DESTER  e  que  nem 
mesmo  os  próprios  sócios  exerceriam qualquer  atividade  de 
acordo com os registros do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Diante  dessas  informações,  o  trabalho  policial  apontou  ser 
pouco crível  que tal  empresa  possuísse  condições  de  prestar 
qualquer  serviço  vinculado  à  construção  civil.  Apesar  disso, 
foram  encontradas  anotações  que  informam  que  a  empresa 
DESTER teria recebido R$ 2.605.360,24 a título de consultoria, 
terraplenagem e locação de equipamentos, logo nos primeiros 
meses  de  implementação do ESTALEIRO RIO TIETÊ.  Para o 
ano de 2012 foram encontrados mais dois lançamentos no valor 
de R$ 698.223,00, perfazendo um total de gastos R$ 3.303.583,24 
entre os anos de 2011 e 2012. 

Conforme documentos  listados  no  RAMA nº  89/2016,  a 
dúvida sobre a real existência da empresa DESTER e a efetiva 
prestação  de  serviços  foi  alvo  de  questionamentos  tanto  do 
MPF em Araçatuba/SP quanto por organismos de imprensa. 

Já  em  relação  à  empresa  MAURO  DE  MORAES 
SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  apesar  de  também  não 
constarem  funcionários  cadastrados  junto  ao  Ministério  do 
Trabalho e Emprego, no ano de 2011 foram anotados gastos no 
valor de R$ 2.649.020,00 em favor da empresa. 

O Relatório de Análise de Material apreendido nº 89/2016 
também traz apontamentos que deixam claro o conhecimento 
prévio acerca da licitação, nº 006.8.009.10.0 da TRANSPETRO, e 
tratativas  entre  COOPERHIDRO,  WILSON  QUINTELA  e 
FÁBIO VASCONCELLOS para  vencerem  o edital mesmo antes 
de sua publicação. 
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O  Relatório  de  Análise  de  Material  Apreendido  nº 
107/2016 indica a necessidade de se fazer um aprofundamento 
de  investigações  em  relação  aos  apontamentos  referentes  ao 
vínculo entre a empresa ESTRE com outras empresas  que se 
comunicam  financeiramente  entre  si,  bem  como  sobre 
influência de ALBERTO FISSORE NETO na decisão de ações, 
juntamente  com  possíveis  sócios  ou  mandatários  argentinos, 
embora não conste no quadro societário.

(…) 
No inquérito civil,  o Ministério Público Federal traz aos 

autos elementos indicativos da existência de fraude no processo 
licitatório.  Com  efeito,  a  licitação  objeto  do  convite 
internacional 006.8.009.10.0 somente foi comunicada ao público 
em 10 de março de 2010.

(…) 
Não obstante,  em 10 de fevereiro de 2010, antes mesmo 

que  se  expedisse  solicitação  interna  para  a  deflagração  da 
licitação (23 de fevereiro de 2010) e, por óbvio, antes mesmo da 
autorização de deflagração do certame (04 de março de 2010) e 
da designação da Comissão de Licitação (5 de março de 2010), a 
SS  ADMINISTRAÇÃO  E  SERVIÇOS  LTDA,  mencionada  nas 
declarações de PAULO ROBERTO COSTA, já arrendava área na 
cidade  de  Araçatuba  '’para  o  fim  de  construir  os  comboios  da  
TRANSPETRO’.  O contrato teve por testemunha a pessoa de 
ALBERTO FISSORE NETO.

(…) 
Fortificando as suspeitas acima, LUIZ FERNANDO NAVE 

MARAMALDO, executivo da NM ENGENHARIA narrou, em 
seu Termo de Colaboração nº 2 (fls. 2048/2057), que, sob ordem 
de  SÉRGIO  MACHADO,  apresentou  diversas  propostas  ‘de 
cobertura’ em  certames  lançados  pela  TRANSPETRO  com  o 
intuito de dar ares de legalidade a licitações dirigidas.  Neste 
universo,  um  dos  certames  fraudados  teria  sido  o  do 
ESTALEIRO RIO TIETÊ: 

(…) 
Em  resumo:  PAULO  ROBERTO  COSTA  afirmou  que 
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FERNANDO  ANTONIO  FALCÃO  SOARES  e  WILSON 
QUINTELA FILHO foram dois agentes importantes no contexto 
do Convite 006.8.009.10.0 antes mesmo que a licitação tivesse 
curso.

(…) 
Como se depreende, a frequência de WILSON QUINTELA 

na  TRANSPETRO  foi  mensal,  raro  escassas  exceções,  o  que 
condiz com as informações prestadas por SÉRGIO MACHADO 
e com a natureza dos negócios ilícitos mantidos entre os dois. 

Sobre a figura de WILSON QUINTELA e sua relação com 
SÉRGIO  MACHADO,  LUIZ  FERNANDO  NAVE 
MARAMALDO  relatou  que,  em  2008,  SÉRGIO  MACHADO 
teria oferecido um contrato de R$ 300 milhões para manutenção 
de dutos à NM ENGENHARIA,  o que seria feito  em caráter 
emergencial  no  intuito  de  garantir  a  adjudicação  à  empresa. 
Para tanto, SÉRGIO MACHADO teria feito duas exigências: o 
pagamento de propinas  sobre 5,5% de todos os  contratos da 
NM ENGENHARIA com a TRANSPETRO e que a empresa se 
consorciasse  com a  POLLYDUTOS de  WILSON  QUINTELA, 
muito  embora  esta  claramente  não  possuísse  experiência  ou 
capacidade operacional para realizar o objeto dos contratos.

(…) 
Quanto à forma de remessa dos valores, em seu Termo de 

Colaboração nº 1, SÉRGIO MACHADO, narrou que, antes de 
2007, as quantias eram coletados por seu intermediário, FELIPE 
PARENTE,  que  se  encarregava  de  repassá-los  a  prepostos 
indicados pelos políticos, conforme já explanado.

(…) 
Como se vê, FELIPE PARENTE afirmou ter movimentado, 

a partir do primeiro semestre de 2005, R$ 300 mil em parcelas 
de R$ 50 mil cada, efetuadas quinzenalmente. Os valores eram 
entregues  por  WILSON  QUINTELA e  ‘HELIO’ na  sede  da 
ESTRE em São Paulo. 

A partir daí, FELIPE PARENTE entregava os valores a um 
intermediário  do  cambista  ‘CARLÃO’,  a  quem  incumbia 
branquear e movimentar a propina para o Fortaleza-CE. Lá, os 

32 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E1A3-5B52-3D02-582E e senha 523E-8C57-8B55-9613

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

Pe
t 8

48
8

Em
: 0

5/
03

/2
02

0 
- 1

9:
26

:3
0



PET 8488 / DF 

valores  eram  novamente  entregues  para  FELIPE  PARENTE, 
sempre na praça de alimentação do Shopping Aldeota, que os 
repassava  para  DANIEL  MACHADO  (filho  de  SÉRGIO 
MACHADO) possuidor  de  um estabelecimento  comercial  no 
referido Shopping Center.  

Após  2007,  quando  encerrou-se  a  atuação  de  FELIPE 
PARENTE, as remessas passaram a ser feitas diretamente entre 
as  empresas  e  os  políticos,  nos  moldes  já  explanados.  Nesse 
contexto,  SÉRGIO  MACHADO  narrou  que  os  valores  foram 
pagos no Rio de Janeiro, no já mencionado endereço situado na 
Rua México, vinculado a MÁRCIO LOBÃO, e também em São 
Paulo,  em  locais  variados,  recordando-se  apenas  de  um 
escritório  localizado  na  Praça  Antônio  Prado,  local  onde 
funcionava um escritório de psicologia ou de advocacia. 

Além  disso,  como  já  referido,  SÉRGIO  MACHADO  e 
PAULO ROBERTO COSTA também participaram que, além dos 
pagamentos  em  espécie,  as  empresas  também  realizavam  o 
pagamento  de  propinas  por  meio  de  doações  oficiais  de 
campanha em nome dos agentes políticos que patrocinavam a 
manutenção de SÉRGIO MACHADO frente a TRANSPETRO.

(…) 
Nesse particular,  das empresas formadoras do consórcio 

estabelecido no ESTALEIRO RIO TIETÊ, sabe-se que a ESTRE 
PETROLEO GAS E ENERGIA é empresa estabelecida em São 
Paulo e que SS CONSTRUÇÃO NAVAL E SERVIÇOS LTDA e 
ESTALEIRO RIO MAGUARI S.A.  são  empresas estabelecidas 
em Belém, capital do estado do Pará. 

A princípio, essas empresas não possuem nenhum vínculo 
com Alagoas  –  estado  que,  ressalte-se,  não  possui  um único 
estaleiro de navios de grande porte - nem o teriam, se não fosse 
a informação de que os contratos da TRANSPETRO incluiriam 
valores a serem repassados a RENAN CALHEIROS. 

Tendo isso em perspectiva, percebeu-se que, entre o início 
do  processo  licitatório  e  a  divulgação  do  resultado,  RIO 
MAGUARI  SERVIÇOS  E  TRANSPORTES  RODOVIARIOS, 
CNPJ 06329752000187,  e  SS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
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LTDA, CNPJ 01635956000122, realizaram doações de campanha 
em favor da Direção Estadual do MDB de Alagoas.

(…) 
Vale destacar que, nos autos da Ação Cautelar nº 4027, ao 

analisar  o  material  apreendido na sede do Estaleiro Maguari 
S/A., no RPAMA nº 21/2016 identificou-se a existência de um e-
mail, datado de 24/05/201 O, versando sobre recibos eleitorais, 
referentes a doações de campanha realizadas pelas empresas SS 
ADMINISTRAÇÃO  E  SERVIÇOS  LTDA  e  RIO  MAGUARI 
SERVIÇOS  E  TRANSPORTES  RODOVIÁRIOS  LTDA para  o 
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB/AL.

(…)
Na mensagem  inicial,  BRUNO MENDES,  através  do  e-

mail:  mendesbruno@uol.com.br,  informou  ter  enviado  um 
modelo de recibo eleitoral, bem como os dados do PMDB/AL. A 
mensagem foi destinada e recebida por ANDRÉA NASSAR64 
no e-mail: andreanassar@riomaguari.com.br; BRUNO MENDES 
indicou o telefone de contato (61) 9133-6687. 

Em  resposta  ainda  no  mesmo  dia,  ANDRÉA NASSAR 
enviou os recibos preenchidos, os dados das TEDs referentes as 
doações  e  solicitou  que  tais  recibos  fossem  postados  para  o 
endereço  do  ESTALEIRO  RIO  MA GUARI.  Ainda  pode  ser 
observado que o e-mail de resposta e todos seus conteúdos foi 
copiado  para  os  e-mails  dos  executivos  PAULO GUEIROS e 
FÁBIO VASCONCELLOS.

(…) 
Nesse  contexto,  no  mesmo  RPAMA  nº  21/2016  foi 

localizado, ainda, um e-mail, datado de 05/08/2010, com anexos 
de  nomes ‘DECLARACAO.doc’ e  ‘SS  Adm e  Servicos.doc’,  a 
mensagem  versa  sobre  envio  de  modelos  e  pedido  de 
assinatura nas declarações de doações referentes a doações de 
campanha, realizado pelas empresas SS ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS  LTDA  e  RIO  MAGUARI  SERVIÇOS  E 
TRANSPORTES  RODOVIÁRIOS  LTDA  para  o  DIRETÓRIO 
ESTADUAL DO PMDB/AL. A mensagem foi encaminhada de 
ANDRÉA NASSAR para Paulo Gueiros, sendo que inicialmente 
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a mensagem foi enviada de BRUNO MENDES para ANDRÉA 
NASSAR. 

Pesquisas  em  tomo  do  endereço  citado  no  e-mail 
revelaram que o cadastro dele é vinculado a pessoa de BRUNO 
MENDES,  ex-assessor  de  RENAN  CALHEIROS.  Isso  sugere 
que  BRUNO  MENDES  seria  a  pessoa  responsável  pelo 
Diretório Estadual do PMDB em Alagoas, porém no endereço 
SHIS QL 10, conjunto 10, casa 06, Lago Sul, Brasília/DF. 

(…) 
Conclui o trabalho policial que foram encontrados fortes 

indícios  que  apontam  a  pessoa  de  BRUNO  MENDES,  ex-
assessor  do  Senador  RENAN  CALHEIROS,  como  sendo  o 
captador  das  doações  realizadas  pelas  pessoas  jurídicas 
ESTALEIRO RIO MAGUARI e SS ADMINISTRAÇÃO para a 
Direção  Estadual  do  PMDB  em  Alagoas  no  ano  de  2010, 
inclusive citação por parte de BRUNO MENDES em e-mail  , 
sobre a possibilidade de prejuízo para o ‘Senador’ em caso de 
problemas na prestação de contas. 

Acrescente-se  que  o  Diretório  Estadual  do  MDB  de 
Alagoas,  CNPJ  01308052000192,  possui  como  responsável 
perante a Receita Federal o Senador RENAN CALHEIROS. Ao 
seu  lado  atua,  como  tesoureiro,  JOSÉ  WANDERLEY  NETO, 
CPF  061.  623.554-20,  conforme  Relatório  de  Inteligência 
Financeira 15.704, anexado à AC nº 4027”.

Pertinente, ainda, conferir as anotações alusivas ao grupo seguinte 
de episódios tidos por suspeitos (tópicos II.2.2, II.3.1C e II.3.2): 

“(...) 
Conforme participou SÉRGIO MACHADO no Termo de 

Colaboração  nº  6  (fls.  67/70),  em  2004  ou  2005,  alegando  a 
necessidade  de  manter  sua  estrutura  e  suas  bases  políticas, 
RENAN  CALHEIROS  requisitou  ao  então  presidente  da 
TRANSPETRO  que  solicitasse  propinas  de  empresas  que 
tinham contratos com a empresa estatal e as repassasse. 

Diante disso, o primeiro repasse de propina para RENAN 
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CALHEIROS teria sido no importe de R$ 300 mil, podendo ter 
ocorrido no ano de 2004 ou no de 2005. 

Segundo o colaborador, inicialmente esses repasses eram 
erráticos, sem periodicidade definida, mas se tomaram mensais 
em 2008, quando SÉRGIO MACHADO passou a pagar cerca de 
R$ 300 mil  por mês,  durante dez ou onze meses  por  ano,  a 
RENAN CALHEIROS. 

O controle e o ajuste destes pagamentos era feito de forma 
mensal  ou  bimestral  e  acontecia,  via  de  regra,  na  casa  do 
senador em Brasília, onde se reuniam SÉRGIO MACHADO e 
RENAN CALHEIROS. 

Como já explanado, até 2007 as remessas de valores em 
espécie eram executadas por FELIPE PARENTE, intermediário 
de SÉRGIO MACHADO que recolhia os valores das empresas e 
os entregava a intermediários dos políticos. 

Seguindo  esta  lógica,  no  caso  do  Senador  RENAN 
CALHEIROS,  SÉRGIO  MACHADO  narrou  que,  quando  por 
algum  motivo  não  podia  ir  a  Brasília  se  encontrar  com  o 
senador para passar os dados, este enviava um representante 
chamado ‘EVERALDO’ à TRANSPETRO no Rio de Janeiro para 
obter  as  informações  referentes  à  operação,  o  que  teria 
acontecido apenas duas ou três vezes. 

Nesse ponto, diligências encetadas junto à TRANSPETRO 
lograram obter registros da entrada de Everaldo França Ferro, 
assessor  legislativo  do  Senador  RENAN  CALHEIROS,  na 
estatal no ano de 2014:

(…) 
Neste  particular,  destaque-se  que,  como  SÉRGIO 

MACHADO  afirmou,  as  entradas  registradas  em  nome  de 
recepcionistas ou telefonistas eram, na verdade, para tratar com 
ele próprio.  

Registre-se haver nos autos ainda relatório de visitantes na 
TRANSPETO  contendo  diversos  registros  de  entrada  de 
RENAN CALHEIROS naquela estatal, com destino ao gabinete 
de SÉRGIO MACHADO. Além disso, o colaborador apresentou 
lista de reuniões realizadas com o parlamentar. 

36 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E1A3-5B52-3D02-582E e senha 523E-8C57-8B55-9613

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

Pe
t 8

48
8

Em
: 0

5/
03

/2
02

0 
- 1

9:
26

:3
0



PET 8488 / DF 

Em  anos  eleitorais,  esses  valores  eram  acrescidos  do 
pagamento de propina na forma de doações oficiais obtidas de 
empresas  que  tinham contratos  com a  TRANSPETRO.  Essas 
doações,  se  feitas  até  maio,  não  entravam  na  prestação  de 
contas do candidato, e sim do partido. 

Durante  sua  gestão  na  TRANSPETRO,  SÉRGIO 
MACHADO aduziu ter repassado R$ 8,2 milhões em valores 
ilícitos  na  forma  de  doações  oficiais  assim  desmembradas: 
CAMARGO  CORRÊA com  R$  1  milhão  em  2010,  GALVÃO 
ENGENHARIA com R$ 500 mil em 2010 e QUEIROZ GALVÃO 
com uma doação de R$ 700 mil em 2008, R$ 1,5 milhões em 
2010, uma doação de R$ 1,5 milhões em 2012 e duas doações em 
2014, uma de R$ 1 milhão e outra de R$ 2 milhões. 

As  doações,  em  geral,  eram  feitas  formalmente  ao 
Diretório Nacional do MDB, ao Diretório de Alagoas e até, em 
certos  casos,  para  outros  partidos  em  Alagoas,  mas  sempre 
‘carimbadas’ para  RENAN  CALHEIROS,  consistindo  isso  no 
conhecimento que era transmitido aos organismos partidários 
de que as doações em questão seriam controladas por RENAN 
CALHEIROS. 

Após  2007,  passaram  a  ser  feitos  repasses  por 
intermediários das empresas para intermediários dos políticos 
com  o  concerto  de  SÉRGIO  MACHADO.  Segundo  narrou, 
recebia diretamente do dono ou do presidente da empresa que 
faria  o  pagamento  o  codinome  de  seu  intermediário,  o 
endereço,  a  data e o intervalo de hora na qual  o pagamento 
deveria ser feito. 

Ato  contínuo,  SÉRGIO  MACHADO  passava  para  a 
empresa o codinome do intermediário do político que receberia, 
consistindo sempre em nomes próprios inventados na hora. O 
próximo passo era entregar para o político um papel com todos 
esses dados, para que ele pudesse providenciar o recebimento. 

Por essas três  vias,  ao longo de todo o período em que 
ficou  à  frente  da  estatal,  SÉRGIO  MACHADO  aduziu  ter 
repassado  R$  32  milhões  para  RENAN  CALHEIROS,  R$  8,2 
milhões em doações oficiais e R$ 23,8 milhões em espécie:
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(…)  
Além  dessas  doações  oficiais  feitas  pela  GALVÃO 

ENGENHARIA e pela QUEIROZ GALVÃO, serão abordados 
outros pagamentos direcionados a RENAN CALHEIROS que 
foram realizados por outras empresas participantes do esquema 
criminoso descoberto no âmbito da TRANSPETRO.

Como já narrado, no tocante ao consórcio estabelecido no 
ESTALEIRO  ATLÂNTICO  SUL-EAS,  SÉRGIO  MACHADO 
aduziu  que  as  tratativas  sub-reptícias  para  o  pagamento  de 
propinas  a  políticos  foram  realizadas  com  LUIZ 
NASCIMENTO,  da  CAMARGO  CORRÊA,  e  com  RICARDO 
QUEIROZ  GALVÃO  e  ILDEFONSO  COLARES,  ambos  da 
QUEIROZ GALVÃO. 

Sobre  isso,  logrou-se  obter  os  registros  de  entrada  na 
TRANSPETRO, de 2003 a 2015, donde depreende-se a constante 
presença  dos  executivos  na  estatal  no  período  indicado, 
ocasiões  em  que  encontraram-se  com  SÉRGIO  MACHADO. 
Neste particular, destaque-se que, como SÉRGIO MACHADO 
afirmou,  as  entradas  registradas  em  nome  de  ALEXANDRA 
COSTA SANTOS e outras recepcionistas ou telefonistas eram, 
na verdade, para tratar com ele próprio:

(…) 
Conforme aduziu o ex-presidente da TRANSPETRO em 

seu  Termo  de  Colaboração  nº  3,  as  propinas,  no  setor  de 
construção de embarcações, eram na razão de 1 % do valor do 
contrato. Esses pagamentos ocorriam de acordo com a execução 
de cada lote previsto no contrato, incidindo a mesma fração de 
1 % sobre cada etapa. 

Assim, no primeiro lote encomendado ao EAS, deveriam 
ter sido recebidos, a título de vantagens ilícitas, R$ 27.530.000,00 
referentes a 1% do valor do contrato do lote 1. Todavia, teriam 
sido pagos apenas R$ 18 milhões para SÉRGIO MACHADO, 
depositados em contas no exterior, e R$ 3 milhões em doações 
oficiais a políticos por meio das empresas QUEIROZ GALVÃO 
e CAMARGO CORRÊA. 

Quanto aos demais lotes do contrato (que totalizariam R$ 
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4,2 bilhões),  o colaborador narrou que, incidindo a ‘tarifa’ de 
1%, ainda seriam devidos, a título de vantagens ilícitas, R$ 20 
milhões  pela  CAMARGO  CORRÊA  e  R$  20  milhões  pela 
QUEIROZ GALVÃO. 

Por problemas decorrentes da execução desses contratos, 
todavia, houve uma drástica redução nos repasses de propinas. 
Segundo o colaborador, desse residual. a CAMARGO CORRÊA 
pagou  apenas  R$  7  milhões  em  doações  eleitorais.  Nesse 
particular,  o  colaborador  participou  que,  em  2014,  ficou 
acertado  que  a  empresa  pagaria  R$  5  milhões  por  meio  de 
doações  oficiais.  Para  tanto,  VITOR  HALLACK,  novo 
presidente  do  conselho  de  administração  da  CAMARGO 
CORRÊA, foi convidado por SÉRGIO MACHADO na sede da 
TRANSPETRO,  para  que  este  indicasse  os  beneficiários  das 
doações a serem feitas. 

Os  registros  de  entrada  na  TRANSPETRO  também 
indicou a presença do executivo no período:

(…) 
Nesse  episódio,  SÉRGIO MACHADO narra  que VITOR 

HALLACK  apresentou  uma  relação  de  doações  oficiais  que 
haviam  sido  feitas  pela  CAMARGO  CORRÊA sem  o  prévio 
direcionamento  do  primeiro,  requerendo  que  este  as 
‘copatrocinasse’, o que não teria sido aceito pelo presidente da 
estatal. 

Em  outras  palavras,  VITOR  HALLACK  pretendia  que 
SÉRGIO  MACHADO  marcasse  as  doações  feitas  pela 
CAMARGO CORRÊA fora do contexto da TRANSPETRO como 
pagamentos de propina devidos pelos contratos do PROMEF, o 
que não teria sido aceito pelo colaborador. 

Embora,  segundo  SÉRGIO  MACHADO,  essa  dívida 
nunca tenha sido saldada,  o  episódio ilustra  bem a natureza 
ilícita das doações de campanha pagas pelas empreiteiras no 
contexto da TRANSPETRO. 

Quanto à QUEIROZ GALVÃO, embora tenha feito, ainda, 
diversos  pagamentos  de  vantagens  indevidas  por  força  de 
outros contratos com a TRANSPETRO, não teria sido feito mais 
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nenhum pagamento no contexto do PROMEF. 
Vale  destacar  que  a  Informação  nº  195/2015,  produzida 

pela  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise  da  PGR  apresentou 
informações  referentes  aos  contratos  firmados  pela  empresa 
TRANSPETRO,  no período  compreendido  entre  2004 e  2014, 
obtido  junto  à  Força  Tarefa  Lava  Jato  da  Procuradoria  da 
República no Paraná (Apenso 11 ). 

Consta nessa informação uma tabela contendo a relação 
de empresas contratadas pela TRANSPETRO, com valores de 
corte superiores a R$ 10 milhões. 

O  trabalho  técnico  aponta  que  merecem  destaque  os 
contratos da TRANSPETRO com o ESTALEIRO ATLÂNTICO 
SUL S/ A, controlado pelas empresas CAMARGO CORRÊA e 
QUEIROZ GALVÃO, no valor de R$ 6,9 bilhões, e também os 
contratos  com  a  QUEIROZ  GALVÃO  S/Ano  total  de, 
aproximadamente, R$ 1,4 bilhões. 

Somando os contratos firmados pela TRANSPETRO com o 
ESTALEIRO  ATLÂNTICO SUL S/A e  a  QUEIROZ  GALVÃO 
S/A. chega-se ao montante de R$ 8,3 bilhões, ou seja, 38% do 
total  contratado  pela  TRANSPETRO  entre  2004  e  2014  foi 
destinado  direta  ou  indiretamente  ao  grupo  QUEIROZ 
GALVÃO. 

De acordo com o relatório da SPPEA, também merecem 
destaque os contratos firmados pela TRANSPETRO com outras 
empresas  investigadas  na  Operação  Lava  Jato,  quais  sejam, 
GALVÃO  ENGENHARIAS/A (R$  263,8  milhões),  SKANSKA 
BRASIL LTDA (R$ 189,4 milhões), UTC ENGENHARIA (R$ 38,8 
milhões),  ESTREAMBIENTAL S/A (R$  27,1  milhões)  e  GDK 
SA(R$ 17, 1 milhões). 

Aponta  que  nas  eleições  do  ano  2010  a  QUEIROZ 
GALVÃO  doou  R$  4,3  milhões  para  a  Direção  Nacional  do 
PMDB. 

Já  nas  eleições de 2014 a  QUEIROZ GALVÃO doou R$ 
15,8  milhões  para  a  Direção  Nacional  do  PMDB  e  R$  1,85 
milhões diretamente à Direção Estadual/Distrital do PMDB de 
Alagoas.  Destaca  que,  desses  R$  1,85  milhões  doados  gela 
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QUEIROZ  GALVÃO  em  favor  da  Direção  do  PMDB  de 
Alagoas,  o  montante  de  R$  1,74  milhões  foi  destinado  à 
campanha  de  RENAN  CALHEIROS  FILHO  ao  Governo  do 
Estado. 

Já  a  UTC  ENGENHARIA doou  nas  eleições  de  2010  o 
valor de R$ 450 mil para a Direção Nacional do PMDB, R$ 600 
mil ao Comitê Financeiro Estadual/Distrital de Alagoas e R$ 100 
mil ao Comitê Financeiro Estadual/Distrital para Senador-AL. 

Por sua vez, nas eleições de 2014 a UTC ENGENHARIA 
doou R$ 500 mil em favor da Direção Nacional do PMDB e R$ 
1,0 milhão diretamente à Direção Estadual/Distrital do PMDB 
de Alagoas. Destaca esse valor de R$ 1,0 milhão integralmente 
repassado  à  campanha  de  RENAN  CALHEIROS  FILHO  ao 
Governo do Estado de Alagoas. 

Esclarece que a  CAMARGO CORRÊA doou R$ 400 mil 
nas eleições de 2010 para o Comitê Financeiro Estadual/Distrital 
de  Alagoas.  Já  nas  eleições  de  2014  a  CAMARGO CORREA 
doou R$ 1,6 milhões para a Direção Nacional do PMDB e R$ 3,3 
milhões diretamente à Direção Estadual/Distrital do PMDB de 
Alagoas, dos quais R$ 457 mil foram destinados à campanha de 
RENAN CALHEIROS FILHO ao Governo do estado. 

A GALVÃO ENGENHARIA doou R$ 500 mil no ano de 
2010  em  favor  do  Comitê  Financeiro  Estadual/Distrital  de 
Alagoas e no ano 2014 doou R$ 340 mil em favor da Direção 
Nacional do PMDB. 

Quanto ao então candidato ao Senado Federal pelo Estado 
de Alagoas, RENAN CALHEIROS, este recebeu nas eleições de 
2010  o  montante  de  R$  1,8  milhões  originários  do  Comitê 
Financeiro Estadual/Distrital para Senador-AL e R$ 3,4 milhões 
do Comitê Financeiro Estadual/Distrital. 

Aponta  o  relatório  técnico  que  dentre  as  empresas 
investigadas na Operação Lava Jato, a QUEIROZ GALVÃO S/A 
foi  a  empresa  que  mais  se  beneficiou  de  contratos  com  a 
TRANSPETRO (R$ 1,4 bilhões diretamente e R$ 6,9 bilhões pelo 
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL). 

Coincidentemente,  dentre  essas  empresas  que  firmaram 
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contratos  com a  TRANSPETRO a  QUEIROZ GALVÃO foi  a 
responsável pela maior doação em favor da Direção Nacional 
do PMDB nas Eleições de 2010 (R$ 4,3 milhões) e também a que 
mais doou ao PMDB nas Eleições de 2014, R$ 15,8 milhões à 
Direção  Nacional  do  PMDB  e  R$  1,85  milhões  ao  Diretório 
Estadual do PMDB de Alagoas, que repassou quase a totalidade 
(R$ 1,74 milhões) à campanha de RENAN CALHEIROS FILHO 
ao cargo de governador do estado”.

A  par  dos  pagamentos  acima  esmiuçados,  SÉRGIO 
MACHADO  também  narrou  o  pagamento  de  propinas  a 
políticos,  de  forma  contumaz,  pelas  empresas  QUEIROZ 
GALVÃO,  CAMARGO  CORRÊA,  GALVÃO  ENGENHARIA, 
ESTALEIRO RIO TIETÊ, ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS, 
ESSENCIS  SOLUÇÕES  AMBIENTAIS,  NM  ENGENHARIA e 
LUMINA  RESÍDUOS  INDUSTRIAIS  (empresa  do  Grupo 
Odebrecht) sendo que as duas últimas já foram abordadas na 
denúncia  apresentada  pelo  Ministério  Público  Federal  (fls. 
1876/2006). 

Além  dessas,  também  teriam  sido  feitos  pagamentos 
pontuais  pelas  empresas  UTC  ENGENHARIA,  GDK 
ENGENHARIA,  MPE  ENGENHARIA,  SKANSA 
ENGENHARIA e BARUENSE TECNOLOGIA. 

(…) 
B. QUEIROZ GALVÃO 
Conforme participou SÉRGIO MACHADO, apesar de não 

ter feito mais contribuições políticas no contexto do PROMEF, a 
QUEIROZ  GALVÃO  possuía  ainda  R$  1  bilhão  de  reais  de 
contratos de serviços, em razão dos quais pagou cerca de R$ 30 
milhões a título de vantagens ilícitas para políticos. Desse total, 
R$  17  milhões,  foram  pagos  por  meio  de  doação  oficial  de 
campanha, e o restante, R$ 13 milhões, em espécie. 

Ademais, SÉRGIO MACHADO referiu que também foram 
pagos R$ 30 milhões via contrato de prestação de serviços com 
uma empresa chamada TRINDADE,  com a  qual  EXPEDITO, 
seu filho, fez negócios. 

Como já visto, esses pagamentos teriam sido combinados 
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com RICARDO QUEIROZ GALVÃO e ILDEFONSO COLARES, 
que  tiveram  suas  entradas  na  TRANSPETRO  confirmadas 
acima. 

Inquirido  acerca  desses  pagamentos,  FELIPE  PARENTE 
participou  que,  entre  2004  e  2006,  a  pedido  de  SÉRGIO 
MACHADO,  intermediou  recursos  da  QUEIROZ  GALVÃO 
para RENAN CALHEIROS,  JADER BARBALHO e JANDIRA 
FEGHALI. 

Segundo  narrou  o  colaborador  em  seus  Termos  de 
Depoimento nº 3 e nº 4 (fls. 31/37 da PET 6198), após receber os 
valores  de  ILDEFONSO  COLARES,  encontrava-se  no 
restaurante  do  Ipanema  Plaza  Hotel,  localizado  no  Rio  de 
Janeiro-RJ,  com  IARA  JONAS  –  assessora  parlamentar  de 
JADER  BARBALHO  -  a  quem  cabia  entregar  os  valores  a 
RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO: 

(…) 
C. ESSENCIS
No  tocante  à  ESSENCIS  SOLUÇÕES  AMBIENTAIS, 

SÉRGIO MACHADO participou que era uma empresa de meio 
ambiente  credenciada  que  já  fazia  parte  dos  cadastros  da 
TRANSPETRO, com a qual o colaborador também concertou o 
pagamento  de  vantagens  ilícitas  para  políticos  de  forma 
contumaz. 

Os  valores  teriam  sido  ajustado  com  o  presidente  da 
companhia de nome ‘CARLOS’,  e  entregues,  em espécie,  em 
endereço indicado por este na Rua Vicente Piazon 173. Estes 
valores ingressavam no ‘fundo virtual’ mantido pelo presidente 
da  TRANSPETRO  e  depois  eram  destinados  aos  agentes 
políticos de acordo com a demanda. 

Diligência  junto  a  TRANSPETRO  logrou  constatar  a 
presença contumaz de CARLOS ROBERTO FERNANDES, alto 
executivo  da  ESSENCIS,  na  TRANSPETRO  para  tratar  com 
SÉRGIO MACHADO:

(…) 
Em seu Termo de Colaboração nº 5 (fls. 44/47) de FELIPE 

PARENTE narrou se recordar de ter movimentado R$ 400 mil 
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da ESSENCIS para DANIEL MACHADO:
(…) 
D. UTC ENGENHARIA
Segundo o colaborador, em 2006, a UTC venceu sua única 

licitação,  na  modalidade  concorrência,  para  a  prestação  de 
serviços de recuperação de tanques no estado do Rio Grande do 
Sul,  momento  em  que  RICARDO PESSOA,  ex-presidente  da 
companhia, teria procurado SÉRGIO MACHADO na sede da 
TRANSPETRO no intuito de oferecer vantagens ilícitas para os 
padrinhos políticos do presidente da estatal. 

Destarte, RICARDO PESSOA teria oferecido R$ 1 milhão 
em vantagens ilícitas,  valores  que foram efetivamente  pagos, 
em três ou quatro parcelas, que teriam sido movimentadas por 
FELIPE PARENTE. 

Sobre o episódio em tela, no seu Termo de Colaboração nº 
4  (fls.  34/37  da  PET  6198),  FELIPE  PARENTE  corroborou  o 
narrado por SÉRGIO MACHADO, adicionando que, das quatro 
parcelas  pagas  pela  UTC,  duas  foram  destinadas  a  RENAN 
CALHEIROS  e  JADER  BARBALHO  e  duas  para  DANIEL 
MACHADO:

(…) 
E. GDK ENGENHARIA 
Tal  qual  a  UTC,  a  GDK  ENGENHARIA teria  firmado 

apenas um contrato com a TRANSPETRO. Seguindo o mesmo 
modus operandi,  SÉRGIO MACHADO narrou ter ajustado com 
CÉSAR,  ‘dono’  da  companhia,  o  pagamento  de  vantagens 
indevidas no montante de R$ 500 mil, valor movimentado por 
FELIPE PARENTE entre 2004 e 2007. 

Nos Termos de Colaboração nº 3 e nº 5, FELIPE PARENTE 
narrou ter movimentado, a pedido de SÉRGIO MACHADO e 
de CÉSAR, R$ 1 milhão em duas parcelas de R$ 500.00,00 no 
período compreendido entre o final de 2004 e início de 2005. 

F. MPE ENGENHARIA 
Outra empresa que pagou propina de forma pontual teria 

sido a MPE ENGENHARIA. Conforme SÉRGIO MACHADO, 
no  fim  de  2004  e  início  de  2005,  a  MPE,  na  figura  de  seu 
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presidente,  RENATO  ABREU,  teria  pago  R$  400  mil  para 
políticos.  Os  valores  teriam  sido  movimentados  por  FELIPE 
PARENTE  e  integrado  o  fundo  de  propinas  gerido  pelo  ex-
presidente  da  TRANSPETRO,  de  onde  foram  destinados 
valores para políticos. 

Em seu Termo de nº 5 FELIPE PARENTE assim descreveu 
o episódio:

(…) 
G.  SKANSA  ENGENHARIA  e  BARUENSE 

TECNOLOGIA 
Segundo SÉRGIO MACHADO, outra empresa que pagou 

propina  de  forma  pontual  foi  a  SKANSA  ENGENHARIA. 
Conforme o  colaborador,  por  volta  de  2007,  a  empresa  teria 
pago R$ 400 mil como vantagem ilícita, valor movimentado por 
FELIPE PARENTE. 

Em seu Termo de Colaboração nº 5 (fls. 44/47 da PET nº 
6198), FELIPE PARENTE narrou que, no início de 2006, chegou 
a  movimentar  R$  800  mil  da  SKANSA  para  DANIEL 
MACHADO  a  pedido  de  SÉRGIO  MACHADO  e  de 
‘CLÁUDIO’, executivo da empresa:

(…) 
Igualmente,  a  BAURUENSE  TECNOLOGIA  DE 

SERVIÇOS,  por  meio  de  seu  proprietário,  AIRTON ANDRÉ, 
teria pago R$ 300 mil em 2008. 

H. TEEKAY NORWAY 
Apesar de não ter sido apontada por SÉRGIO MACHADO 

como  uma  das  empresas  que  pagaram  propinas,  FELIPE 
PARENTE, em seu Termo de Colaboração nº 4 (fls. 34/37 da PET 
nº  6198),  participou  ter  movimentado,  a  pedido  de  SÉRGIO 
MACHADO  e  de  ‘TOBIAS’  -que,  segundo  o  colaborador, 
aparentava ser o proprietário do empreendimento - R$ 1 milhão 
durante  o  segundo  semestre  de  2004.  Esse  valor  teria  sido 
dividido em quotas iguais (R$ 250 mil cada) e distribuído para 
JADER  BARBALHO,  RENAN  CALHEIROS,  SÉRGIO 
MACHADO e DANIEL MACHADO. 

No caso de JADER BARBALHO e RENAN CALHEIROS, 
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os valores teriam sido mais uma vez movimentados por IARA 
JONAS,  assessora  de  JADER  BARBALHO,  que  recebeu  os 
valores de FELIPE PARENTE no Rio de Janeiro: (...)”.

Portanto,  como  visto,  as  pretensões  de  abertura  de  inquéritos 
encontram-se calcadas ao menos em indícios - colaboração e documentos 
que  a  corroboram  -,  sendo  que  o  contexto  há  de  ser  posto  à  prova 
opportuno tempore, à luz das garantias processuais constitucionais. 

Impende,  portanto,  acolher  quantum satis o  intento  ministerial  de 
investigar, isto é, perquirir, colher elementos, inquirir, enfim reunir dados 
que ensejem a formação da opinio delicti, relembrando, mais uma vez, que 
a abertura de inquérito voltado à apuração de fatos sobre os quais recai 
suspeita  de  tipicidade  não  implica,  por  evidente,  qualquer 
responsabilização do investigado.

7.  Como se  extrai,  a  Procuradoria-Geral  da  República  igualmente 
almejou  seguir  no  caminho  investigativo  em  relação  a  José  Renan 
Vasconcelos Calheiros, Roberto Requião de Mello e Silva, Luiz Cláudio 
Romanelli,  João José  de Arruda Júnior  e  Ênio José Verri,  para  fins  de 
apurar a suposta prática dos crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 
1º da Lei 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo os pagamentos de 
vantagens  indevidas,  via  doação  oficial,  em  troca  da  manutenção  da 
Galvão Engenharia no esquema de contratações fraudulentas celebradas 
pela Transpetro S/A (fatos descritos no item II.3.2.A).

De acordo com a narrativa ministerial, tem-se que: 

“(...) 
A.  DOS  PAGAMENTOS  A AGENTES  POLÍTICOS  EM 

TROCA DA MANUTENÇÃO  DA GALVÃO  ENGENHARIA 
NO ESQUEMA DE CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS

Segundo  SÉRGIO  MACHADO,  também  teriam  sido 
ajustados  pagamentos  de  propina  com  a  GALVÃO 
ENGENHARIA  na  razão  de  3%,  referentes  a  contratos  de 
prestação  de  serviços  com  a  TRANSPETRO  e  com  a 
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PETROBRAS.  Os  pagamentos  totalizaram  R$  2  milhões  em 
doações oficiais e valores em espécie a políticos, e mais R$ 5 
milhões para o próprio presidente da TRANSPETRO, pagos na 
conta  que  mantinha  no  banco  HSBC  no  exterior.  .  Esses 
pagamentos teriam sido ajustados com DARIO DE QUEIROZ 
GALVÃO FILHO, então presidente da companhia. 

Além de extrato de contas no exterior referentes a esses 
pagamentos,  o  colaborador  apresentou  uma  lista  de 
pagamentos feitos pela GALVÃO ENGENHARIA no HSBC da 
Suíça:

(…) 
Os  registros  de  entrada  na  TRANSPETRO  também 

indicou a presença do executivo no período:
(…) 
Acontecimentos  ligeiramente  diferentes  foram  narrados 

por ERTON MEDEIROS, ex-diretor da companhia que também 
firmou  Acordo  de  Colaboração  com  o  Ministério  Publico 
Federal.  Em seu Termo de Colaboração nº 1870 (fls.  15/18 da 
PET nº 7545), aberto para tratar sobre o ‘ANEXO TRANSPETRO 
RENAN CALHEIROS’,  o executivo revelou detalhes sobre as 
propinas  pagas  pela  GALVÃO  ENGENHARIA  e  sobre  a 
ingerência  do  referido  senador  de  Alagoas  nos  negócios  da 
TRANSPETRO e da PETROBRAS. 

Segundo  narrado,  por  volta  de  2007,  DARIO  DE 
QUEIROZ  GALVÃO  procurou  a  TRANSPETRO  para 
apresentar a GALVÃO ENGENHARIA a SÉRGIO MACHADO, 
empossado como presidente da estatal em 2003.

Posteriormente, entre 2009 e 2010, em razão da obtenção 
de contratos juntos à estatal e com a finalidade de a GALVÃO 
ENGENHARIA continuar  a  receber  convites  para  licitações 
futuras,  SÉRGIO MACHADO  pediu  pagamentos  de  propina 
em forma de contribuição para o MDB, inicialmente de 5% (ao 
contrário dos 3% narrados por SÉRGIO MACHADO) de todos 
os contratos e aditivos em andamento junto a TRANSPETRO.

(…) 
No  mesmo  período  em  que  se  desenrolaram  esses 
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pagamentos, ERTON MEDEIROS narrou que a empresa vinha 
sofrendo  perseguição  por  parte  do  gerente  da  PETROBRAS 
denominado  FAUSTINO  VERTAMATI,  que  vinha  pondo 
empecilhos  contra  a  companhia  no  contexto  da  licitação 
GASOLINA-REPLAN lançada pela PETROBRAS na Refinaria 
de Paulínea-SP. 

Segundo relata,  entre o lançamento da proposta lançada 
pela  GALVÃO  (10/02/2010)  e  a  assinatura  do  contrato 
(26/08/2010), ERTON MEDEIROS e JEAN CASTRO (executivo 
da GALVÃO) tomaram ciência por meio de Maurício Xavier, 
representante  do  MDB  do  Paraná,  de  boatos  de  que  Othon 
Zanoide  e  outro  executivo  da  QUEIROZ  GALVÃO  teriam 
oferecido  R$  8  milhões  para  desclassificar  a  GALVÃO desse 
certame,  narrativa  condizente  com  o  comportamento 
recrudescente de FAUSTINO VERTAMATI. 

Nesse  contexto  a  empresa  resolveu  buscar  o  apoio  de 
RENAN  CALHEIROS,  objetivando  demonstrar  a  FAUSTINO 
VERTAMATI que a GALVÃO era uma das empresas protegidas 
do  Senador,  porquanto  lhe  fizera  pagamentos  por  ordem de 
SÉRGIO MACHADO. 

Para  tanto,  por  sugestão  de  Maurício  Xavier,  ERTON 
MEDEIROS e Jean Castro autorizaram o primeiro a contactar 
ROGÉRIO  ABDALLA.  Conforme  esclareceu  ERTON 
MEDEIROS, isso se deu porque Maurício Xavier informou que 
RENAN  CALHEIROS  possuía  precedência  política  sobre 
ROGÉRIO ABDALLA,  que  por  sua  vez,  possuía  precedência 
política sobre FAUSTINO VERTAMATI. 

Assim, a melhor forma de coibir  os atos de FAUSTINO 
VERTAMATI seria por meio de Maurício Xavier com a chancela 
de RENAN CALHEIROS. 

Assim, contatado, ROGÉRIO ABDALLA marcou reunião 
para o dia 06/04/2010, em Brasília. Essa primeira reunião, entre 
ERTON  MEDEIROS,  Jean  Castro,  e  ROGÉRIO  ABDALLA, 
ainda sem participação de RENAN CALHEIROS, ocorreu em 
uma  sala  discreta,  que  compunha  o  gabinete  do  então 
Deputado Federal MICHEL TEMER, em Brasília. 

48 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E1A3-5B52-3D02-582E e senha 523E-8C57-8B55-9613

Im
pr

es
so

 p
or

: 0
73

.7
33

.5
74

-2
3 

Pe
t 8

48
8

Em
: 0

5/
03

/2
02

0 
- 1

9:
26

:3
0



PET 8488 / DF 

No encontro, ROGÉRIO ABDALLA teria condicionado a 
sua mediação ao pagamento de R$ 8 milhões em propinas pela 
GALVÃO  ENGENHARIA,  quantias  que  se  originariam  de 
outra licitação do REPLAN, dessa vez referente à carteira de 
diesel, certame ainda em aberto. Ao cabo, ajustou-se que, caso a 
empresa  fosse  vencedora,  pagaria  R$  4  milhões  a  ROGÉRIO 
ABDALLA. 

Feito este ajuste, durante a segunda quinzena de agosto de 
2010,  muito  provavelmente  no  dia  31,  ERTON  MEDEIROS, 
ROGÉRIO  ABDALLA  e  o  próprio  FAUSTINO  VERMATI 
compareceram  à  residência  de  RENAN  CALHEIROS, 
localizada  no  Setor  de  Habitações  Individuais  Sul  -  QL 12  - 
Conjunto 10, 3, Brasília-DF. 

Nessa  ocasião,  RENAN  CALHEIROS  reconheceu  que  a 
GALVÃO ENGENHARIA lhe havia feito pagamentos a pedido 
de  SÉRGIO  MACHADO,  e  que  por  isso  não  deveria  ser 
molestada por FAUSTINO VERTAMATI. 

Assim,  após  o  comando  de  RENAN  CALHEIROS, 
FAUSTINO VERTAMATI teria cessado com os empecilhos até 
então esgrimados contra  a GALVÃO ENGENHARIA, motivo 
pelo  qual  a  empresa  sagrou-se  campeã  tanto  na  licitação 
GASOLINA-REPLAN como na D1-ESEL-REPLAN. 

Com  isso,  ROGÉRIO  ABDALLA  teria  cobrado  o 
pagamento dos R$ 4 milhões ajustados em favor do MDB o que 
teria  sido  feito  por  meio  de  doação  eleitoral  oficial  para 
ROBERTO REQUIÃO, LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI,  JOÃO 
ARRUDA,  ÊNIO  VERRI  e  LUIZ  CARLOS QUINTANA,  fato 
que não agradou ROGÉRIO ABDALLA, que esperava receber 
parte dos valores para si, em espécie. 

Para  corroborar  suas  alegações,  ERTON  MEDEIROS 
apresentou registros dos deslocamentos aéreos e hospedagem, 
comprovantes  de  reembolsos  de  despesas,  comprovantes  das 
doações  eleitorais  apontadas,  bem  como  e-mails  trocados  à 
época, inclusive com os beneficiários das doações oficiais. 

(…) 
De fato,  da leitura desses  e-mails  é possível  verificar  as 
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negociações  entabuladas  para  os  pagamentos  indevidos  aos 
políticos indicados, na forma de doações eleitorais oficiais”.

Depreendo da leitura dos excertos que a acusação não aponta, do 
contexto fático em apreço, elementos suficientes a revelar, desde logo, a 
específica participação dos políticos Roberto Requião de Mello e Silva, 
Luiz Cláudio Romanelli, João José de Arruda Júnior e Ênio José Verri nos 
“supostos fatos ilícitos decorrentes de pagamentos a agentes políticos em troca da  
manutenção da Galvão Engenharia no esquema de contratações fraudulentas”.

Desse modo, impõe-se o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da 
República para especificar as razões que justificariam a instauração de 
procedimento criminal, no que tange aos fatos insertos no tópico II.3.2.A. 

8. Consoante se extrai,  a Procuradoria-Geral da República verifica 
cenário de  “corrupção sistêmica, de caráter marcadamente político, no âmbito  
da  organização  criminosa  implantada  na  TRANSPETRO”,  do  qual  não 
depreende a prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral (fl. 
111-v) para todos os investigados. 

Enfatiza  que  os  repasses  de  propina  aos  agentes  políticos, 
travestidos de doações eleitorais oficiais, tiveram o intento de “camuflar a  
real intenção das partes, tratando-se de nítido negócio simulado para encobrir a  
finalidade  de  transferência  de  recursos,  que  não  era  outro  senão  adimplir  a  
vantagem indevida para viabilizar a manutenção de SÉRGIO MACHADO na  
TRANSPETRO e perpetuar o cartel de empreiteiras na estatal”, condutas que 
configuram,  no  seu sentir,  “mecanismo  de  dissimulação  para  o  repasse  de  
dinheiro ilícito, fruto de corrupção, o que caracterizaria o delito de lavagem de  
capitais” (fl. 111-v).

Esclarece que,  “mesmo em relação aos valores em espécie repassados aos  
agentes políticos em períodos próximos às disputadas eleitorais – isto é, que não  
foram  transferidos  via  doação  eleitoral  oficial  –  inexiste  qualquer  elemento  
probatório  indicando  que  tenham  sido  utilizados  para  o  pagamento  de  
fornecedores de campanha ou para gastos relacionados ao pleito”,  a revelar a 
“possível  utilização  dos  valores  objetos  dessa  investigação  em  campanhas  
eleitorais, à exceção, obviamente, das doações oficiais referenciadas” (fl. 112). 
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Nesse sentir, diante da carência de justa causa para o início de atos 
de persecução penais, pois “ausentes indícios mínimos sobre a utilização, em  
campanha  eleitoral,  de  valores  não  contabilizados  e  não  declarados  à  Justiça  
Eleitoral”  (fl.  112),  não  almeja  seguir  no  correspondente  caminho 
investigativo atinente à possível prática de delito de falsidade ideológica 
eleitoral.

Conforme registrado linhas atrás, é assente na jurisprudência desta 
Suprema  Corte  a  orientação  de  que  deve  ser  acolhido  o  pleito  de 
arquivamento  na  extensão  formulada  pela  Procuradora-Geral  da 
República.

Com efeito, volto a destacar que, à exceção das hipóteses em que a 
Procuradoria-Geral  da  República  formula  pedido  de  arquivamento  de 
Inquérito  ou  peças  informativas  sob  o  fundamento  da  atipicidade  da 
conduta  ou  da  extinção  da  punibilidade,  é  pacífico  o  entendimento 
jurisprudencial  desta  Corte considerando obrigatório  o deferimento da 
pretensão, independentemente da análise das razões invocadas. Trata-se, 
como sabido, de decorrência da atribuição constitucional ao Procurador-
Geral  da  República  da  titularidade  exclusiva  da  opinio  delicti  a  ser 
apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de ementa que bem resume a questão:

“(…)
4. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe 

do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito, 
tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade 
de  apuração  da  prática  delitiva  exercida  pelo  órgão  que,  de 
modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual 
é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 5. A 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  assevera  que  o 
pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido 
sem  que  se  questione  ou  se  entre  no  mérito  da  avaliação 
deduzida pelo titular da ação penal . Precedentes citados: INQ 
nº  510/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  unânime,  DJ 
19.4.1991; INQ nº 719/AC, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, 
unânime,  DJ  24.9.1993;  INQ  nº  851/SP,  Rel.  Min.  Néri  da 
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Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC nº 75.907/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC nº 
80.560/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, 
DJ 30.3.2001;  INQ nº 1.538/PR, Rel.  Min.  Sepúlveda Pertence, 
Plenário,  unânime,  DJ  14.9.2001;  HC  nº  80.263/SP,  Rel.  Min. 
Sepúlveda Pertence,  Plenário,  unânime,  DJ  27.6.2003;  INQ nº 
1.608/PA,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Plenário,  unânime,  DJ 
6.8.2004; INQ nº 1.884/RS,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,  Plenário, 
maioria,  DJ  27.8.2004;  INQ  (QO)  nº  2.044/SC,  Rel.  Min. 
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  maioria,  DJ  8.4.2005;  e  HC  nº 
83.343/SP,  1ª  Turma, unânime,  DJ 19.8.2005.  6.  Esses  julgados 
ressalvam,  contudo,  duas  hipóteses  em  que  a  determinação 
judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada material, a 
saber:  prescrição  da  pretensão  punitiva  e  atipicidade  da 
conduta .  Constata-se,  portanto, que apenas nas hipóteses de 
atipicidade  da  conduta  e  extinção  da  punibilidade  poderá  o 
Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo PGR. 7. 
No  caso  concreto  ora  em apreço,  o  pedido  de  arquivamento 
formulado pelo Procurador-Geral da República lastreou-se no 
argumento  de  não  haver  base  empírica  que  indicasse  a 
participação do parlamentar nos fatos apurados. 8. Questão de 
ordem resolvida no sentido do arquivamento destes autos, nos 
termos do parecer do MPF” (INQ 2.341 QO, Rel. Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2007).

Por tal razão, acolho o pleito de arquivamento em relação à possível 
configuração de crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral formulado 
pela Procuradora-Geral da República.

9.  Pelo  exposto,  defiro,  em  parte, os  pedidos  deduzidos  pela 
Procuradoria-Geral  da  República,  ficando  sobrestada  a  pleiteada 
declaração da extinção de punibilidade de Luiz Carlos Caito Quintana, 
sem embargo de futura análise, após a comprovação do evento morte, 
para:  (a)  determinar  o  arquivamento  dos  fatos envolvendo  Severino 
Sérgio Estelita Guerra e Heráclito de Souza Fortes (fatos descritos no item 
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II.3.1.A); (b) com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal  Federal  e  no art.  109 do Código de Processo Penal, 
reconhecer,  por  causa  superveniente,  a  incompetência  deste  Supremo 
Tribunal Federal para o processamento do feito em relação aos elementos 
pertinentes aos episódios referentes aos investigados Romero Jucá Filho e 
Edison Lobão (fatos descritos no item II.2.2.), e, desse modo, determino a 
remessa de cópia  integral  do INQ 4.215 e  de  seus respectivos  anexos, 
inclusive os sigilosos,  com a respectiva anotação,  ao Juízo da 13ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR; (c) com fundamento no art. 
21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 109 
do  Código  de  Processo  Penal,  reconhecer,  por  causa  superveniente,  a 
incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do 
feito em relação aos elementos pertinentes aos episódios referentes aos 
investigados Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, Francisco Oswaldo Neves 
Dornelles,  Garibaldi  Alves  Filho,  Walter  Pereira  Alves,  José  Agripino 
Maia,  Felipe  Catalão  Maia,  Valdir  Raupp  de  Matos,  Gabriel  Benedito 
Issaac Chalita e Michel Miguel Elias Temer Lulia (fatos descritos no item 
II.2.3.),  e,  desse modo,  determino a  remessa de cópia integral  do INQ 
4.215 e de seus respectivos anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva 
anotação, ao Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR; 
(d)  determinar  a  abertura  de  Inquérito  em  desfavor  de  José  Renan 
Vasconcelos Calheiros, para investigar os crimes do art. 317 do Código 
Penal e do art.  1º da Lei 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo o 
Estaleiro Rio Tietê (fatos descritos no item II.3.1.B), em autos autônomos a 
serem instruídos com cópia integral do INQ 4.215 e de seus respectivos 
anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva anotação; (e)  determinar a 
abertura de Inquérito em desfavor de José Renan Vasconcelos Calheiros e 
Jader Fontenelle Barbalho para investigar os crimes do art. 317 do Código 
Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo a 
cúpula  do  MDB  do  Senado  Federal  no  esquema  de  contratações 
fraudulentas  celerados  pela  Transpetro  S/A,  notadamente  referente  às 
empresas: i) Galvão Engenharia, ii) o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; iii) 
Queiroz Galvão; iv) Essencis; v) UTC Engenharia; vi) GDK Engenharia; 
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vii) MPE Engenharia; viii) SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia; e 
ix)  Teekay  Norway;  x)  além  de  subsidiárias  das  empresas  acima 
mencionadas  (fatos  descritos  no  item II.2.2,  II.3.1.C e  II.3.2),  em autos 
autônomos a serem instruídos com cópia integral do INQ 4.215 e de seus 
respectivos anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva anotação; (f) 
deferir  o  arquivamento  dos  elementos  indiciários  para  todos  os 
investigados, no tocante às investigações relativas à possível prática do 
delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Cumpridos os atos necessários, dê-se vista à Procuradoria-Geral da 
República para apontar o lastro indiciário mínimo, hábil a subsidiar o seu 
interesse na abertura de inquérito com relação às pessoas indicadas no 
item  “f” do pleito ministerial – analisado no item 7 desta decisão –, no 
contexto dos fatos envolvendo os pagamentos de vantagens indevidas via 
doação  oficial  em  troca  da  manutenção  da  Galvão  Engenharia  no 
esquema  de  contratações  fraudulentas  celebradas  pela  Transpetro  S/A 
(fatos descritos no item II.3.2.A). 

Ao  lado  disso,  a  Procuradoria-Geral  da  República  deve  se 
manifestar,  em cada um dos  Inquéritos  a  serem formados,  acerca  das 
diligências a serem postuladas, conforme especificado às fls. 114. 

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 4 de março de 2020. 

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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