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INQ 3980 / DF 

R E L A T Ó R I O 
(conjunto para os Inquéritos ns. 3980, 3992, 3999 e 4000)

O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): 1. Trata-se de denúncia 
ofertada pelo Procurador-Geral  da República que,  em 30 de março de 
2016 (fls. 945-1.211 – Inquérito nº 3980) descreve várias condutas em tese 
enquadradas nos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro 
em contextos conexos e que devem ser descortinadas uma a uma para 
aferição  de  sua  aptidão  a  prosseguir  como ação  penal  nesta  Suprema 
Corte.

Os fatos que deram origem às acusações reunidas nesta peça única 
foram investigados no bojo de quatro inquéritos: nºs 3980, 3992, 3999 e 
4000, todos autuados em 9.3.2015 e inicialmente distribuídos ao saudoso 
Ministro Teori Zavascki, a quem sucedi na relatoria. 

Os  apuratórios  em  questão  tiveram  por  objeto  atividade 
supostamente delituosa de parlamentares do Partido Progressista: JOÃO 
ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR  (doravante  JOÃO  PIZZOLATTI); 
MÁRIO  SÍLVIO  MENDES  NEGROMONTE  (doravante  MÁRIO 
NEGROMONTE); MÁRIO SÍVLIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR 
(doravante  apenas  NEGROMONTE  JÚNIOR);  LUIZ  FERNANDO 
RAMOS FARIA (doravante LUIZ FERNANDO FARIA); JOSÉ OTÁVIO 
GERMANO;  ROBERTO  PEREIRA DE  BRITTO  (doravante  ROBERTO 
DE  BRITTO);  e  ARTHUR  CÉSAR  PEREIRA  DE  LIRA  (doravante 
ARTHUR DE LIRA), todos já devidamente qualificados. 

A título  de introdução e  contextualização dos  fatos  alegadamente 
típicos,  a  peça  de  ingresso,  em  apertada  síntese,  aponta  que  a 
cognominada  “Operação  Lava  Jato”  desvelou  um  grande  esquema 
criminoso,  envolvendo  agentes  públicos,  empresários  e  operadores 
financeiros, voltado para a prática de delitos como corrupção e lavagem 
de ativos,  relacionados  precipuamente  à  sociedade de  economia  mista 
federal Petroleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. 
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Consoante a narrativa inicial, verificou-se a atuação de organização 
criminosa  complexa,  estruturada  basicamente  em quatro  núcleos:  a)  o 
núcleo político, formado por partidos e por seus integrantes; b) o núcleo 
econômico,  formado  por  empresas  que  eram  contratadas  pela 
Administração  Pública  e  que  pagavam  vantagens  indevidas  a 
funcionários de alto escalão e aos componentes do núcleo político; c)  o 
núcleo  administrativo,  formado  pelos  funcionários  de  alto  escalão  da 
Administração  Pública;  e,  finalmente;  d)  o  núcleo  financeiro,  formado 
pelos operadores que concretizavam o repasse de propinas. 

A atuação do núcleo econômico, nos termos descritos na denúncia, 
era intrinsecamente dependente da atuação do núcleo político, uma vez 
que este era responsável por indicar e manter um núcleo administrativo 
nos entes públicos contratantes voltados para a realização dos interesses 
ilícitos, e o núcleo econômico financiava os integrantes do núcleo político 
por meio de integrantes do núcleo financeiro que intermediavam tanto a 
solicitação de vantagens indevidas como seu recebimento e viabilizavam 
seu  repasse  aos  demais  destinatários  delas  inclusive  por  meio  de 
operações enquadráveis como crime de lavagem de dinheiro. 

A acusação afirma que membros do PP, PMDB e PT, entre outros, 
utilizando indevidamente de suas siglas partidárias, dividiram entre si, 
por exemplo, as Diretorias de Abastecimento, de Serviços e Internacional 
da PETROBRAS. Como se retira da inicial, a indicação de determinadas 
pessoas  para  importantes  postos  chaves  da  entidade  pública,  por 
membros dos partidos, era essencial para implementação e manutenção 
do projeto criminoso.

Definidas, na exordial, o que lá se chamou de “Contextualização dos 
fatos no âmbito da Lava Jato” (identificada na peça pelo número 2) e, na 
sequencia, “A corrupção na diretoria de abastecimento da Petrobras e o 
papel dos integrantes do Partido Progressista” (identificada na exordial 
pelo número 3) passa-se a identificar as pessoas que ocupavam as citadas 
posições-chaves no re(feridos núcleos.

Segundo a narrativa acusatória, de forma geral e resumida, o que se 
tinha  era  um  grupo  de  pessoas  organizadas,  com  tarefas  bem  e 
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previamente definidas que visavam a vantagens econômicas indevidas, 
por  meio  de  uma  relação  quadrangular:  1)    os  líderes  do  Partido   
Progressista – como “núcleo político” - (inicialmente encabeçados por 
José  Janene  e  com  sua  morte  personificados,  nestes  autos,  em  João 
Pizzolatti  e  em Mário Negromonte)  e outros  deputados influentes  na 
chamada “base aliada” como os ora acusados José Otávio Germano, Luiz 
Fernando Faria,  Roberto Pereira de Britto e Arthur Lira,  sustentavam 
politicamente o Diretor de Abastecimento da Petroleo Brasileiro S.A,   2)   
Paulo Roberto Costa  –  como “núcleo administrativo” -,  que agia  em 
nome dos primeiros, em face de interesses privados (seus e do grupo 
político  que  o  mantinha)  e  não  do  cargo  que  ocupava,  de  forma  a 
garantir que apenas empresas cartelizadas, previamente concertadas e 
dispostas a pagar percentual (1%) dos contratos por elas celebrados com 
a  Petrobras  fossem  as  vencedoras  das  contratações  no  âmbito  dessa 
estatal. 

A fim de viabilizar que os percentuais dos contratos chegassem até 
os  parlamentares  responsáveis  por  essa  sustentação  aponta-se  o 
envolvimento de  3) Alberto Youssef - como “núcleo financeiro” -, que 
detinha os meios de operacionalizar a saída do dinheiro de uma ponta: 
dos  empresários  (4  –  como  “núcleo  econômico”)  interessados  nos 
contratos fraudulentos na Petrobras) e atingisse a outra: os políticos que 
garantiam a viabilidade e permanência do esquema, no mais das vezes 
em espécie. 

Para  tanto  e  em  regra,  consoante  a  denúncia,  Alberto  Youssef 
utilizava-se de empresas inexistentes de fato que celebravam contratos 
ideologicamente falsos com as empresas cartelizadas, e assim tinha acesso 
aos  valores  que  em  um  segundo  momento  seriam  redistribuídos  aos 
parlamentares (destinatários finais), descontadas a sua “comissão” e a do 
funcionário público responsável por permitir as fraudes em sua área na 
Petroleo  Brasil  S/A,  Paulo  Roberto  Costa,  diretor  de  abastecimento 
daquela estatal.

Além dessa modalidade de repasse, aproveitando o fato de ser ano 
eleitoral,  em  2010,  algumas  empresas  em  débito  com  a  agremiação 
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política  -  após  gerenciamento  de  Alberto  Youssef  e  com  anuência  e 
indicação  dos  valores  pelos  líderes  -  realizaram  “doações  eleitorais 
oficiais”  como  forma  de  adimplir  as  vantagens  ilícitas  devidas  e  já  
emprestar à operação aparência de licitude. 

Portanto, após enunciar o “contexto geral de fraudes na Petrobras” e 
o  “contexto  setorial  de  fraudes  na  diretoria  de  abastecimento” 
(numerados na denúncia como tópicos 2 e 3),  a peça de ingresso separa 
em  quatro  grandes  grupos  os  fatos  que  enquadra  como  crimes  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro  (identificados na exordial 
pelos tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4), restando, ainda, um fato não enquadrado 
nesses  tipos,  mas  no  de  embaraço  às  investigações  de  organização 
criminosa (correspondente ao item “5” da inicial). 

Consoante tópicos e subtópicos que encerram as imputações típicas 
e os acusados em cada um, tem-se:

1º Grupo de fatos denominado “Participação de JOÃO ALBERTO  
PIZZOLATTI  e  MÁRIO NEGROMONTE  no  esquema de  propina  por  
PAULO ROBERTO COSTA e pelo PP, mediante estratégias de lavagem  
de  dinheiro”  (correspondente  ao  tópico  4.1  da  inicial).  Aqui  são 
acusados João Pizzolatti e Mário Negromonte. 

2º Grupo de fatos denominado “Recebimento periódico e ordinário  
de  propina  por  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JUNIOR  e  MÁRIO  
SILVIO MENDES NEGROMONTE (este último com concurso de MÁRIO  
SILVIO MENDES  NEGROMONTE  JUNIOR),  mediante  estratégias  de  
lavagem de dinheiro” (correspondente ao tópico 4.2 da inicial). Aqui são 
acusados João Pizzolatti, Mário Negromonte e Negromonte Júnior (pelo 
suposto  envolvimento  em  recebimentos  dissimulados  de  vantagens 
indevidas por seu genitor). 

3º  Grupo  de  fatos denominado  “Recebimento  episódico  e  
extraordinário de propina por JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR e  
MÁRIO  SILVIO  NEGROMONTE,  inclusive  em  favor  de  outros  
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parlamentares,  mediante  estratégias  de  lavagem  de  dinheiro”  
(correspondente  ao  tópico  4.3  da  denúncia  e  que  se  divide  em  dois 
subtópicos:  4.3.a  “recebimento  de  propina  mediante  valores  em espécie  não  
contabilizados em prestações de contas eleitorais” e 4.3.b. “obtenção de propina  
por  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JUNIOR  e  MÁRIO  SILVIO  
NEGROMONTE  em  favor  de  outros  parlamentares,  paga  mediante  doações  
eleitorais  ‘oficiais”).  Em  ambos  os  fatos  são  acusados  João  Pizzolatti  e 
Mário Negromonte. 

4ª Grupo de fatos denominado “Envolvimento de JOÃO ALBERTO  
PIZZOLATTI JUNIOR e MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE em  
situações  específicas  do  esquema  de  propina  destinada  ao  PARTIDO  
PROGRESSISTA,  relacionado  à  Diretoria  de  Abastecimento  da  
Petrobras,  mediante  estratégias  de  lavagem de  dinheiro,  inclusive  em  
favor  de  outros  parlamentares”  (correspondente  ao  tópico  4.4  da 
denúncia). Este tópico apresenta quatro subdivisões, dentre as quais duas 
ostentam  divisões  internas  pela  presença  de  mais  de  um  fato 
alegadamente típico. Visualmente, têm-se os seguintes subtópicos: 

4.4.  a.  ANDRADE  GUTIERREZ  –  crimes  (corrupção  passiva  e 
lavagem de dinheiro) imputados somente a João Pizzolatti;

4.4.  b.  ODEBRECHT/BRASKEM  –  crimes  (corrupção  passiva  e 
lavagem de dinheiro) imputados somente a João Pizzolatti;

4.4. c. UNIPAR – crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) 
imputados somente a Mário Negromonte;

4.4.  d.  QUEIROZ  GALVÃO:  neste  subtópico  apontam-se  três 
diferentes fatos típicos: 

 
1º)  pagamento  de  despesas  pessoais  como  forma de  repasse  de 

vantagens espúrias - crimes  (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) 
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imputados somente a João Pizzolatti;

2º) recebimento de vantagens ilícitas em forma de doações eleitorais 
–  configuraria  crimes  (de  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro) 
imputados a João Pizzolatti, Mário Negromonte, José Otávio Germano, 
Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria. 

3º)  recebimento  de  vantagens  indevidas –  configurariam  crimes 
(corrupção  passiva  e  lavagem de  dinheiro)  imputadas  somente  a  José 
Otávio Germano;

4.4.  e.  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS:  neste 
subtópico há dois fatos típicos: 

1º) recebimento de vantagens ilícitas em forma de doações eleitorais 
–  configuraria  crimes  (de  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro) 
imputados  a  João  Pizzolatti,  Mário  Negromonte,  Negromonete  Júnior, 
Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria.

2º)  solicitação  e  recebimento  de  vantagens  indevidas  mediante 
ações típicas de lavagem de dinheiro imputados a Arthur Lira. 

Como  se  vê,  na  inicial  acusatória,  descrevem-se  quatro  grandes 
grupos  de  fatos  com  atuação  de  JOÃO  PIZZOLATTI  e  de  MARIO 
NEGROMONTE.  O primeiro  deles  (4.1)  trata  do  envolvimento  desses 
acusados “no esquema de propina por Paulo Roberto Costa e pelo PP”, 
no  âmbito  da  diretoria  de  abastecimento  da  Petrobras  e  mediante 
estratégias de lavagem de dinheiro. Na sequencia, ou seja, os três grupos 
de fatos subsequentes (4.2, 4.3 e 4.4) tratam, basicamente, de episódios 
em que teria havido recebimentos por parte dos parlamentares, e são 
divididos  por  características  comuns  dos  alegados  repasses  ilegais 
especialmente  de  tempo  e  de  modo,  redundando  no  que  a  denúncia 
chamou  de  “recebimentos  periódicos  e  ordinários”,  “recebimentos 
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episódicos  e  extraordinários”  e  “envolvimento  em  outras  situações 
específicas” - relacionadas a determinadas empresas. 

No  primeiro  grupo  de  fatos  alegadamente  típicos,  denominado 
“Participação  de  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  e  MÁRIO  
NEGROMONTE no esquema de propina por PAULO ROBERTO COSTA  
e pelo PP, mediante estratégias de lavagem de dinheiro”, correspondente 
ao tópico 4.1. da inicial,  relacionam-se as contratações realizadas, entre 
2006 a 2014, no âmbito da diretoria de abastecimento da Petroleo Brasil 
S.A, decorrentes da atuação de Paulo Roberto Costa, aplicando-se sobre 
seus  valores  o  percentual  (de  1%)  alegadamente  desviado  para  o 
pagamento  da  contrapartida  do  Partido  Progressista  (por  indicá-lo  e 
mantê-lo)  no  cargo. Com  a  aplicação  deste  percentual,  aponta-se  o 
montante estimado de R$ 357.945.680,52 (trezentos e cinquenta e sete  
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e 
cinquenta e dois centavos) que teria sido desviado em vantagens ilícitas. 

Ainda  conforme  a  narrativa  inicial,  deste  1%  (um  por  cento) 
desviado do valor  total  dos  contratos  fraudulentos,  60% (sessenta  por 
cento) pertenceriam aos parlamentares da legenda, evidenciando ser ela a 
maior  beneficiária  do  esquema,  que  envolveria  a  atuação  de  Paulo 
Roberto Costa (com quem ficavam outros 14%) e de Alberto Youssef (a 
quem, como dito, competiria fazer o dinheiro das empreiteiras chegar às 
mãos dos parlamentares e para quem restava em torno de 6%). 

Para  tanto,  conforme  descrição  neste  tópico,  Alberto  Youssef 
utilizava uma gama de empresas que viabilizavam tanto pagamentos no 
Brasil como no exterior, por meio de contratações de serviços fictícios com 
essas pessoas jurídicas. Ainda neste tópico, correlacionam-se às empresas 
cartelizadas que transacionaram com a Petrobras no âmbito da diretoria 
de  abastecimento  contratos  firmados  com  as  empresas  de  fachada 
utilizadas por Alberto Youssef. Ao confrontar esses dados, a denúncia 
identifica 180 (cento e oitenta) pagamentos efetuados pelas empresas 
favorecidas nos contratos antes citados às pessoas jurídicas utilizadas 
por  Youssef (na  maioria  das  vezes  por  contratos  de  prestação  de 
consultoria nunca executados), o que indicaria que essa forma consistiu 
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em uma das utilizadas para os repasses referidos. 
As investigações  concluíram, neste  tópico,  que esses 180 (cento e 

oitenta)  pagamentos,  no  total  de  R$  62.146.567,80 (sessenta  e  dois 
milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e 
oitenta  centavos),  feitos  em  aparente  adimplemento  de  obrigações 
contratuais, são mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, utilizados 
para branquear as vantagens indevidas, produto do crime de corrupção 
passiva, praticado por Paulo Roberto Costa e com a participação dos    
parlamentares já nominados. 

Subsumindo os fatos ora descritos nas figuras de corrupção passiva 
e de lavagem, a acusação aponta responsabilidade dos ex-parlamentares 
João Pizzolatti e Mário Negromonte pelo repasse de 1% (um por cento) 
do valor total de todos os contratos firmados no âmbito da diretoria de 
abastecimento  da Petrobras,  de  2006 até  2014.  Isso porque,  segundo a 
peça de ingresso, embora Paulo Roberto Costa tenha deixado a diretoria 
de  abastecimento  em  2012,  foram  encontradas  provas  de  que  as 
cartelizadas  prosseguiram  pagando  as  vantagens  indevidas  (aos 
componentes do “esquema criminoso”) pelos contratos ativos e aditivos 
até a prisão de Alberto Youssef, em 2014. Nestes fatos, a denúncia indica a 
participação de João Pizzolatti e de Mário Negromonte nas duas figuras 
típicas  (corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro),  pela  posição  de 
liderança que ocupavam dentro da agremiação e, por consequência, de 
seu  imprescindível  papel  na  cadeia  causal  típica;  pela  atuação  em 
unidade de desígnios entre eles, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, 
bem como pela estruturada divisão de tarefas no âmbito da organização 
criminosa por eles formada. 

No segundo grupo de fatos, denominado “Recebimento periódico e  
ordinário  de  propina  por  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JUNIOR  e  
MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE (este último com concurso de  
MÁRIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE  JUNIOR),  mediante  
estratégias  de  lavagem de  dinheiro” (correspondente  ao  tópico  4.2  da 
inicial  acusatória)  a  inicial  passa  a  ilustrar  inúmeros  episódios  que 
comprovariam  recebimentos  periódicos  pelos  líderes  da  agremiação 
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partidária, não inferiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais mensais), 
com a adoção de estratégias de dissimulação de origem típicas do crime 
de lavagem de dinheiro. 

É  que,  conforme  a  narrativa  acusatória,  na  medida  em  que  os 
repasses  das  empresas  eram feitos a Alberto Youssef,  constituía-se um 
crédito  no  “banco  de  propina”  por  ele  administrado  em  favor  dos 
parlamentares, o que viabilizava as retiradas de altos valores em espécie 
(em seu  escritório)  e  as  entregas  também por  ele  providenciadas  (nas 
residências oficiais dos parlamentares, em Brasília ou em suas cidades de 
origem) como formas corriqueiras de entrega das vantagens ilícitas. Tais 
recursos eram disponibilizados de forma periódica, semanal, quinzenal 
ou mensalmente, conforme estivesse o balanço no “banco de propina”; e, 
consoante a acusação,  perfaziam uma média mensal  não inferior  a R$ 
300.000,00  (trezentos  mil  reais)  o  que  teria  redundado,  no  total 
aproximado de R$ 29.700.000,00 (vinte e nove milhões e setecentos mil 
reais), considerando o período de 2006 e 2014. 

Para ocultar e dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação  e  propriedade  desses  valores  ilicitamente  recebidos 
(oriundos da corrupção passiva que lhes é imputada),  os denunciados 
João Alberto Pizzolatti Júnior e Mário Sílvio Mendes Negromonte teriam 
adotado dolosamente diversas estratégias, de forma reiterada e no âmbito 
de  organização  criminosa.  Esses  mecanismos  de  mascaramento  foram 
agrupados pela identidade ou pela semelhança nos meios empregados, 
consistindo precipuamente em recebimentos em espécie, providenciada 
por Alberto Youssef nos apartamentos funcionais dos parlamentares em 
Brasília ou em suas residências mantidas nas cidades de origem, bem 
como por retiradas pessoais diretamente no escritório do primeiro, em 
São  Paulo;  pagamentos  com  a  utilização  da  rede  bancária, mas  em 
condições  de  impedir  ou  dificultar  o  rastreamento  pelos  órgãos  de 
controle, na medida em que se utilizavam depósitos em dinheiro,  de 
forma  pulverizada,  em  contas  pessoais  ou  titularizadas  por  pessoas 
próximas e por parentes (em que se aponta participação de Negromonte 
Júnior nos crimes imputados a seu pai, Mário Negromonte),  bem como 
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por  transferências  entre  contas  nas  mesmas  condições  de 
fracionamento. Por  fim,  foram  identificados  pagamentos  aos 
parlamentares  por  meio do custeio de despesas pessoais, por parte de 
Alberto  Youssef  ou  de  seus  entregadores  e  de  outros  repasses  em 
dinheiro  vivo,  em  locais  não  identificados,  mas  registrados  na 
contabilidade de Alberto Youssef.  

Dessa forma, a peça inicial detalha diversas formas de entrega das 
vantagens indevidas aos referidos líderes, o que também dá trânsito – 
na ótica acusatória - à imputação pela prática de crime de lavagem de 
dinheiro, sob a conclusão de que os repasses de vantagens indevidas 
“por meio de pagamento de despesas pessoais dos acusados com o uso 
de  valores  em  espécie  e  a  interposição  de  pessoas”,  “por  meio  da 
entrega  de  valores  em  espécie”  e  “por  meio  de  outras  entregas 
escondidas  e  disfarçadas,  anotadas  em  planilha  informa”  e  que 
“objetivavam não deixar rastros, consistindo em estratégia de ocultação 
e dissimulação da natureza,  origem, movimentação e propriedade de 
valores provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva” (fl. 
1.089, 1.107 e 1.110 – volume 5 – Inquérito 3980). 

Dentre os variados meios adotados,  o recebimento de valores por 
depósitos  fracionados  e  sem  identificação  de  origem  em  contas 
titularizadas  pelo  acusado  Negromonte  e  por  seu  filho,  o  deputado 
federal Negromonte Júnior (além da suposta utilização da conta corrente 
da esposa de Negromonte Júnior, Camila Vasquez Gomes), permitiriam, 
ao menos em tese e segundo o Ministério Público – o enquadramento 
típico de Negromonte Júnior (em conluio com seu genitor) nos crimes de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, porque teria tomado parte 
nos recebimentos indevidos e nas estratégias de ocultação e dissimulação 
praticadas por Mário Negromonte, de forma voluntária e consciente, em 
termos assim sintetizados:

“Para  a  prática  das  condutas  criminosas  delineadas,  na  
dimensão  acima  ditada,  MARIO  SILVIO  MENDES  
NEGROMONTE  contou  com  o  contributo  do  ora  denunciado  
MÁRIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE  JÚNIOR,  o  qual,  
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plenamente ciente de todo o esquema criminoso integrado pelo genitor,  
versado nesta denúncia, agiu de modo livre, consciente e voluntário,  
em unidade de desígnios com seu pai,  auxiliando-o dolosamente na  
percepção,  mediante  estratégias  próprias  da  lavagem  de  dinheiro  
(circulação de valores em espécie, smurfing e interposição de pessoa),  
de propinas pagas a este no bojo do esquema criminoso, valendo-se de  
conta  bancária  conjuntamente  mantida  com  ele  (cinqüenta  e  oito  
operações)  e  de  contas  bancárias  de  sua  titularidade  (dezesseis  
operações) e de titularidade de sua esposa (quinze operações), tanto  
para  receber  depósitos  espúrios  em  espécie,  de  forma  pulverizada,  
quanto para receber transferências de valores espúrios intermediados  
por  conta  bancária  titularizada  por  terceiro  (TIAGO  JOSÉ  DE  
SOUZA CAVALCANTI), inclusive fazendo ele próprio ao menos um  
dos depósitos.”

O  terceiro  grupo  fático,  intitulado  “Recebimento  episódico  e  
extraordinário de propina por JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR e  
MÁRIO  SILVIO  NEGROMONTE,  inclusive  em  favor  de  outros  
parlamentares,  mediante  estratégias  de  lavagem  de  dinheiro”  e 
correspondente ao tópico de número 4.3.  na denúncia (fls.  1.110-1.127- 
volume 5 – Inquérito 3980),  traz dois episódios (subdivididos na inicial 
nos subtópicos 4.3.a e 4.3.b).  No primeiro subtópico (identificado por 
“4.3.a”)  estão arrolados os supostos recebimentos em benefício próprio 
por  João  Pizzolatti  e  por  Mário  Negromonte  de  vultosas  quantias,  R$ 
5.500.000,00  (cinco  milhões  e  meio  de  reais)  e  R$  5.000.000,00  (cinco 
milhões  de  reais),  respectivamente,  em dinheiro  e  em doações  oficiais 
para suas campanhas de reeleições, no ano eleitoral de 2010. Consta na 
síntese inicial: 

“No  ano  de  2010,  em  Brasília/DF,  São  Paulo/SP,  Santa 
Catarina e Salvador/BA, os ora denunciados JOÃO ALBERTO 
PIZZOLATTI  JÚNIOR  e  MÁRIO  SILVIO  MENDES 
NEGROMONTE,  então  Deputados  Federais,  na  condição  de 
integrantes  da  cúpula  do  PP,  de  modo  livre,  consciente  e 
voluntário,  em  unidade  de  desígnios  com  pelo  menos  JOSÉ 
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JANENE, ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, 
além de outros parlamentares da mesma agremiação partidária, 
solicitaram,  aceitaram  promessa  nesse  sentido  e  receberam, 
além  dos  repasses  mensais  já  delineados,  repasses 
extraordinários para as suas campanhas de reeleição à Câmara 
dos  Deputados,  os  quais,  tal  como  os  repasses  mensais, 
consistiam  em  propina  oriunda  do  esquema  criminoso 
relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na 
época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 
do PP (com finalidade predeterminada de locupletação), o qual 
foi indevidamente mantido no cargo em decorrência do apoio e 
da  sustentação  política  prestados  pelos  então  Deputados 
Federais  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR  e  MÁRIO 
SILVIO  MENDES  NEGROMONTE,  por  intermédio  da 
agremiação partidária em questão. 

No subtópico subsequente (identificado na peça vestibular como 
4.3.b. - fls. 1.121-1.124 – Inquérito nº 3980), é narrado fato denominado 
“obtenção  de  propina  por  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JUNIOR  e  
MÁRIO  SILVIO  NEGROMONTE  em  favor  de  outros  parlamentares  
paga  mediante  doações  eleitorais  “oficiais”. A  imputação  aqui  se 
relaciona a episódio em que os ex-parlamentares João Pizzolatti e Mário 
Negromonte  supostamente  intervieram  junto  ao  empresário  Ricardo 
Pessoa (presidente  do  grupo  empresarial  UTC,  que  abarcava  a 
CONSTRAN, e que participava do cartel das empresas beneficiadas pelo 
“esquema  criminoso”  estabelecido  na  diretoria  de  abastecimento  da 
Petrobras),  para  obter  propina  disfarçada de  “doações  eleitorais”  em 
benefício  de  outro  parlamentar  da  legenda:  BENEDITO  DE  LIRA. 
Embora  os  supostos  beneficiários  finais  desses  repasses  -  Senador 
Benedito de Lira e Arthur Lira, na condição de envolvidos no fato sejam 
investigados em inquérito próprio (Inquérito nº 3994), pelo contexto de 
conexão com outros fatos semelhantes também atribuídos aos acusados 
Pizzolatti e Negromonte, manteve-se neste feito a apuração da suposta 
prática  criminosa relacionada a esses ex-parlamentares. Colaciona-se a 
síntese imputativa: 
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“Ainda no âmbito desses repasses extraordinários, tem-se 

que, no período de julho a agosto de 2010, em Brasília/DF, no 
Rio  de  Janeiro/RJ,  em São Paulo/SP e  em Maceió/AL,  os  ora 
denunciados JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e MÁRIO 
SILVIO MENDES NEGROMONTE, então Deputados Federais, 
na condição de integrantes  da cúpula do PP,  de  modo livre, 
consciente  e  voluntário,  em  unidade  de  desígnios  com  pelo 
menos  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA, 
solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e receberam, em 
favor  do  Deputado  Federal  e  então  candidato  a  Senador 
BENEDITO  DE  LIRA,  o  valor  total  de  R$  400.000,00 
(quatrocentos mil reais) do grupo empresarial UTC, por meio 
da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, 
montante que perfazia propina, disfarçada de doação eleitoral 
"oficial",  pago  por  RICARDO  RIBEIRO  PESSOA  em  duas 
parcelas  (nos  dias  23/07/2010  e  27/08/2010)  para  manter  sua 
principal  empresa,  a  UTC  ENGENHARIA S/A,  no  esquema 
criminoso  relacionado  à  Diretoria  de  Abastecimento  da 
PETROBRAS,  na  época  ocupada  por  PAULO  ROBERTO 
COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo 
—  tendo  sido  feito  uso  do  sistema  eleitoral  para  ocultar  e 
dissimular  a  natureza  e  origem  dos  valores  ilícitos, 
provenientes do crime de corrupção passiva”

Adentra-se,  finalmente,  no  quarto  grupo  fático,  que  reúne 
subtópicos separados conforme as empresas envolvidas nos episódios 
supostamente delituosos, em regra ligados às eleições de 2010 e com 
repasses de valores também – de forma geral – operacionalizados por 
meio de doações oficiais eleitorais. Segundo a acusação, 

“o  pagamento  dessas  propinas  tinha  por  finalidade 
precípua  justamente  assegurar  a  continuidade  do  esquema 
criminoso, com a eleição e reeleição dos agentes que lhes davam 
a necessária  e  indispensável  sustentação política.  Com JOAO 
ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR e MÁRIO SILVIO MENDES 
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NEGROMONTE  não  foi  diferente.  Eles  receberam  propina 
tanto sob a forma de auxílio financeiro não contabilizado em 
prestações de contas campanha, como sob disfarce de doações 
eleitorais  ‘oficiais’.  (Eles)  também  agiram  no  sentido  de 
direcionar vantagens indevidas a outros membros do PARTIDO 
PROGRESSISTA, ´previamente ajustados com estes, que tinham 
pleno conhecimento dos fatos, a fim de que eles se elegessem 
ou se reelegessem, ampliando ou pelos menos mantendo a base 
de sustentação política do esquema de corrupção e lavagem de 
dinheiro.  Isso  ocorreu  em  diversas  ocasiões,  principalmente 
mediante  a  distribuição de  doações  eleitorais  “oficiais”  feitas 
por empreiteiras integrantes do grupo criminoso em atuação na 
PETROBRAS”. 

Assim, nesse último grupo fático que trata de crimes de corrupção 
passiva  e  lavagem  de  dinheiro  (correspondente  ao  tópico  4.4  e  seus 
subtópicos (4.4.a, 4.4b., 4.4.c., 4.4.e. - fls. 1.127-1.185 - Inquérito nº 3980) 
são identificadas situações específicas no apontado “esquema de propina 
destinada  ao  Partido  Progressista”,  relacionado  à  diretoria  de 
abastecimento da Petrobras, mediante estratégias de lavagem de dinheiro, 
inclusive  em  favor  de  outros  parlamentares,  em  que  se  aponta 
envolvimento de João Pizzolatti e Mário Negromonte como formadores 
da cúpula do partido, na época, por recebimentos de vantagens ilícitas 
em benefício próprio e em benefício alheio. 

As empresas e os parlamentares alegadamente envolvidos nestes 
fatos específicos estão arrolados,  em um total  de cinco,  que principia 
pela  empreiteira  ANDRADE  GUTIERREZ  (e  que  na  denúncia 
corresponde ao subtópico (4.4.a). 

Em  relação  a  essa  construtora  aponta-se  o  pagamento  de  R$ 
500.000,00  (quinhentos  mil  reais)  em  espécie,  direcionado  a  João 
Pizzolatti  (de um total de R$ 1.500.000,00 [um milhão e meio de reais 
destinados  à  campanha  do  Partido  Progressista,  dividido  em  três 
parcelas, tendo cabido a Pizzolatti para sua campanha em Santa Catarina, 
a  referida  quantia]).  Esse  pagamento  teria  sido  viabilizado  pelo 
intermediador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, 
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Fernando Antônio Falcão Soares (ou Fernando “Baiano”), a quem coube 
autorizar  –  excepcionalmente  -  a  cobrança  da  Andrade  Gutierrez  por 
Alberto  Youssef  com  o  consequente  repasse  aos  políticos  que  seriam 
beneficiados dentro do Partido Progressista.

A segunda  empresa  indicada  na  referida  lista  e  que  teria  pago 
vantagens  espúrias  a  parlamentares  (no  contexto  ora  em  exame)  é 
ODEBRECHT  (BRASKEM)  (correspondente  ao  subtópico  4.4.b.  da 
exordial). Imputa-se-lhe ao pagamento de vantagens indevidas a João 
Pizzolatti (fls. 1.135-1.146 – Inquérito 3980). A propósito, narra-se que     na   
qualidade de sucessor  de Janene na liderança do Partido Progressista, 
neste  episódio,  João  Pizzolatti  teria  sido  destinatário  do  repasse  -  em 
espécie no território nacional, após o emprego de estratégias típicas do 
crime de lavagem de dinheiro operacionalizadas por Alberto Youssef - de 
vantagem indevida que o partido recebia a título de contrapartida por 
contratações fraudulentas, operacionalizadas nos anos de 2009 e 2010, no 
âmbito da diretoria de abastecimento da Petrobras. 

Aponta-se operação de compra de nafta abaixo do valor praticado 
no mercado de forma a favorecer a Braskem (do grupo Odebrecht) em 
detrimento da Petrobras, o que teria sido possibilitado pela atuação do 
diretor daquela área,  Paulo Roberto Costa,  em unidade de desígnios e 
comunhão  de  esforços,  já  que  sustentado  politicamente  pelos 
parlamentares da referida legenda. 

A síntese da imputação é a seguinte: 

Entre  os  anos  de  2009  e  2010,  em  São  Paulo/SP,  o  ora 
denunciado  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR,  então 
Deputado Federal, na condição de integrante da cúpula do PP, 
de  modo  livre,  consciente  e  voluntário,  em  unidade  de 
desígnios  com  pelo  menos  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO 
ROBERTO COSTA, além de outros integrantes da agremiação 
partidária (no âmbito da organização criminosa já delineada), 
solicitou,  aceitou  promessa  nesse  sentido  e  recebeu  US$ 
1.530,000.00  (um  milhão,  quinhentos  e  trinta  mil  dólares 
norte-americanos),  mediante  transferências  bancárias 
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internacionais oriundas do grupo empresarial ODEBRECHT, 
sobretudo da empresa BRASKEM (realizadas em 29/06/2009, 
16/12/2009, 10/03/2010 e 15/03/2010), e subsequente repasse de 
valores em espécie, em reais, no Brasil (estratégia que tinha 
por  fim  ocultar  e  dissimular  a  natureza,  origem, 
movimentação e propriedade das quantias ilícitas), para que 
tais empresas fossem favorecidas em contratos de aquisição 
de nafta celebrados com a PETROBRAS, no bojo do esquema 
criminoso  relacionado  à  Diretoria  de  Abastecimento  da 
estatal, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por 
indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo."

A terceira  empresa  arrolada  na  lista  das  que  se  envolveram  em 
situações  identificadas  pelo  Ministério  Público  como  criminosas,  pelo 
repasse de vantagens espúrias a parlamentares, também identificados nas 
operações é a  UNIPAR (correspondente ao item 4.4.c. – fls. 1.146-1.154- 
volume 5 – Inquérito 3980). Segundo a acusação, na qualidade de líder 
do Partido Progressista, José Janene teria determinado a Paulo Roberto 
Costa viabilizar – em troca de contrapartida de aproximadamente R$ 
20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais)  -  que  a  empresa  UNIPAR 
mantivesse o controle  da QUATTOR (empresa criada pela sociedade 
entre  a  primeira  e  a  PETROBRAS,  após  rearranjo  no  setor 
petroquímico). Em  apertado  resumo,  Mário  Negromonte  o  teria 
substituído nessas tratativas e recebimentos, pela proximidade à pessoa 
de José Mattos, que intermediou a transação. O acusado teria recebido, 
também  por  meio  dessa  interposta  pessoa  (José  de  Mattos)  e  de 
interpostas  empresas  (por  este  utilizadas),  vantagens  indevidas 
aproximadamente no citado valor, entre os anos de 2007 e de 2008 . 

 Conforme a transcrição literal de trecho da inicial acusatória: 

“Entre  27/08/2007  e,  no  mínimo,  27/08/2008,  em  São 
Paulo/SP e  Salvador/BA,  o  ora  denunciado  MÁRIO SILVIO 
MENDES  NEGROMONTE,  então  Deputado  Federal,  na 
condição  de  integrante  da  cúpula  do  PP,  de  modo  livre, 
consciente  e  voluntário,  em  unidade  de  desígnios  com  pelo 
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menos ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, além 
de outros integrantes da agremiação partidária (no âmbito da 
organização criminosa já delineada), solicitou, aceitou promessa 
nesse  sentido  e  recebeu  pelo  menos  R$  20.000.000,00  (vinte 
milhões de reais) do grupo empresarial UNIPAR, por meio de 
transferências  bancárias  e  repasses  de  valores  em  espécie 
intermediados por JOSÉ DA SILVA MATTOS NETO, com o uso 
da empresa CEEMA -CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 
da  entidade  assistencial  CRUZ  VERMELHA BRASILEIRA - 
FILIAL  DO  ESTADO  DA  BAHIA,  sendo  certo  que  a 
interposição de pessoas jurídicas e a circulação de valores em 
espécie  foram  utilizadas  como  estratégias  de  ocultação  e 
dissimulação  da  natureza,  origem,  movimentação  e 
propriedade das quantias ilícitas, consubstanciadas em propina 
paga, mediante pelo menos quatorze operações, para favorecer 
os  interesses  da  UNIPAR  na  reorganização  do  setor 
petroquímico  brasileiro,  no  bojo  do  esquema  criminoso 
relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na 
época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 
do PP”

Em continuidade, a denúncia arrola ilícitos alegadamente praticados 
no  âmbito  da  QUEIROZ  GALVÃO (identificados  na  inicial  pelo 
subtópico 4.4.d – fls. 1.150 -1.175- volume 5 – Inquérito 3980), envolvendo 
os parlamentares Luiz Fernando Faria, José Otávio Germano e Roberto de 
Britto além dos líderes João Pizzolatti e Mário Negromonte, divididos em 
três episódios: 

    
1º)  adimplemento de dívidas pessoais como forma de repasse de 

vantagens  espúrias -  configurariam  crimes  (de  corrupção  passiva  e 
lavagem de dinheiro) imputados a João Pizzolatti; 

2º)  recebimento  de  vantagens  ilícitas  na  forma  de  doações 
eleitorais –  configuraria  crimes  (de  corrupção  passiva  e  lavagem  de 
dinheiro)  imputados a João Pizzolatti,  Mário Negromonte,  José Otávio 
Germano, Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria. 
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3º)  recebimento  de  vantagens  indevidas –  configuraria  crimes 
(corrupção  passiva  e  lavagem de  dinheiro)  imputados  somente  a  José 
Otávio Germano;

    
Inicialmente  neste  subtópico  (4.4.d)  arrolam-se  os  contratos 

realizados pela empresa (diretamente ou por meio de consórcios de que 
participava)  e  os  comprovados  encontros  entre  Paulo  Roberto  Costa  e 
Othon Zanoide de Moraes Filho (diretor da Queiroz Galvão),  além da 
indicação – em anotações apreendidas daquele – que essa empresa teria 
pago  aos  advogados  de  João  Pizzolatti  o  valor  de  R$  560.000,00 
(quinhentos  e  sessenta  mil  reais)  por  ele  devido  aos  primeiros. 
Conforme a narrativa acusatória: 

Em agosto de 2010, em São Paulo/SP e Brasília/DF, o ora 
denunciado  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR,  então 
Deputado Federal, na condição de integrante da cúpula do PP, 
de  modo  livre,  consciente  e  voluntário,  em  unidade  de 
desígnios  com  pelo  menos  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO 
ROBERTO COSTA, além de outros integrantes da agremiação 
partidária (no âmbito da organização criminosa já delineada), 
solicitou,  aceitou  promessa  nesse  sentido  e  recebeu  R$ 
560.000,00  (quinhentos  e  sessenta  mil  reais)  da  empresa 
QUEIROZ  GALVÃO,  mediante  custeio  de  despesas  com 
honorários  advocatícios  do  escritório  LACOMBE  E  NEVES 
DA  SILVA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  referentes  a 
representação  do  denunciado  em  processo  eleitoral,  para  o 
que  inclusive  se  celebrou  fictício  contrato  de  prestação  de 
serviços  advocatícios  entre  a  empreiteira  e  o  escritório  de 
advocacia,  como  estratégia  de  ocultação  e  dissimulação  da 
natureza e origem das quantias ilícitas, consubstanciadas em 
propina paga para manter a empreiteira no esquema criminoso 
relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na 
época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 
do PP, o que acabou de fato acontecendo."
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Além  deste  pagamento,  que  consiste  no  primeiro  fato  típico 
alegado dentro deste subtópico, apontam-se como práticas de corrupção 
passiva  e  de  lavagem  de  dinheiro  recebimentos  de  valores  ilícitos 
travestidos  em  doações  eleitorais  oficiais (o  que  lhes  emprestava 
aparência de legalidade) realizadas pela empresa e por suas controladas 
(no caso, a VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL) ao Partido Progressista 
e  a seus integrantes.  Os recebimentos  de vantagens ilegais,  segundo a 
acusação em roupagem lícita, sob a forma de “doações eleitorais oficiais”, 
consiste no segundo fato apontado em relação a esta empresa. 

Nesse segundo fato alegadamente delituoso (repasse de vantagem 
espúria em roupagem de doação eleitoral) envolvendo a Queiroz Galvão 
é que são denunciados Luiz F. Faria, José Otávio Germano e Roberto de 
Britto além dos líderes João Alberto Pizzolatti e Mário Negromonte. 

Os primeiros, em prévio ajuste e unidade de desígnios, segundo a 
inicial, eram responsáveis por – juntamente com os líderes João Pizzolatti 
e Mário Negromonte – manter a hegemonia da “base aliada” do governo 
no parlamento, em troca justamente da sustentação política do Diretor de 
Abastecimento  e  das  correlatas  vantagens  indevidas  que  dessa 
sustentação advinham pelos contratos ilícitos que – nessa posição – Paulo 
Roberto garantia e não obstaculizava às empresas cartelizadas. Da síntese 
das imputações em relação e este episódio criminoso, retira-se:

No ano de 2010, no período eleitoral, em São Paulo/SP, 
Brasília, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS e Salvador/BA, 
os ora denunciados JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e 
MÁRIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE,  então 
Deputados Federais, na condição de integrantes da cúpula do 
PP,  de  modo  livre,  consciente  e  voluntário,  em  unidade  de 
desígnios com pelo menos JOSÉ JANENE, PAULO ROBERTO 
COSTA e ALBERTO YOUSSEF,  além de outros parlamentares 
da mesma agremiação partidária (no âmbito da organização 
criminosa  já  delineada),  solicitaram,  aceitaram  promessa 
nesse  sentido  e  receberam,  em  conluio  com  os  ora 
denunciados  LUIZ  FERNANDO  RAMOS  FARIA,  JOSÉ 
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OTÁVIO GERMANO e  ROBERTO PEREIRA DE  BRITTO, 
Deputados Federais e então candidatos à reeleição, em favor 
destes, os valores respectivos de RS 100.000,00 (cem mil reais), 
R$ 200.000,00 (duzentos mil  reais)  e  R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), da empresa QUEIROZ GALVÃO, os quais consistiam 
em propina disfarçada de doação eleitoral  "oficial"  e  foram 
pagos,  em  23/08/2010,  26/08/2010  e  27/08/2010,  para  manter 
indevidamente  a  empreiteira  no  esquema  criminoso 
relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na 
época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação 
do PP, o que acabou de fato acontecendo, tendo sido feito uso 
do  sistema  eleitoral  para  ocultar  e  dissimular  a  natureza  e 
origem dos valores ilícitos, provenientes do crime de corrupção 
passiva.

Nesses fatos, em datas, locais e valores subjacentes a cada 
um, os  ora  denunciados LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO e ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, 
na  condição  de  Deputados  Federais  integrantes  do  PP, 
plenamente cientes e associados ao esquema criminoso versado 
nesta denúncia, agiram de modo livre, consciente e voluntário, 
em unidade de desígnios com JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI 
JÚNIOR  e  MÁRIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE,  na 
solicitação, aceitação de promessa nesse sentido e recebimento 
de propinas pagas pelo grupo empresarial QUEIROZ GALVAO 
no  âmbito  do  dito  esquema  e  da  organização  criminosa  já 
delineada, mediante estratégia de lavagem de dinheiro.

Ainda  dentro  deste  subtópico  (correlato  ao  número  4.4.d. da 
denúncia),  o  terceiro  fato  supostamente  enquadrado  como  crime  de 
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro relaciona-se ao parlamentar 
José Otávio Germano. Embora não se trate de fato ligado propriamente à 
empresa  objeto  deste  subtópico  (Queiroz  Galvão),  a  imputação  foi 
realizada em virtude da localização de registros de repasses ao referido 
parlamentar  –  na  contabilidade  informal  de  Alberto  Youssef  -,  nas 
mesmas condições em que localizados os registros relativos aos líderes, já 
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declinados  no  tópico  que  trata  dos  repasses  ordinários  (correlato  ao 
número 4.2. da denúncia). 

Na  planilha  codificada,  elaborada  e  mantida  pelo  principal 
auxiliar  de  Alberto  Youssef,  Rafael  Ângulo  Lopez,  constaram  três 
entregas  de  dinheiro  vivo  a  José  Otávio  Germano,  nas  datas  de 
13/03/2012,  14/03/2012  e  18/05/2012  e  nos  montantes  de  R$  50.000,00 
(cinqüenta  mil  reais),  R$  100.000,00  (cem  mil  reais)  e  R$  50.000,00 
(cinquenta  mil  reais)  respectivamente. Isso  motivou  o  pedido  de 
recebimento da denúncia pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem 
de  dinheiro  sob  a  conclusão  de  que  “a  doação  eleitoral  ‘oficial”  da 
QUEIROZ  GALVÃO  foi  apenas  mais  uma  forma  de  repasse  de  vantagem  
indevida a JOSÉ OTÁVIO GERMANO, sendo certo que o parlamentar também  
recebeu propinas de outras formas, no âmbito da organização criminosa delineada  
e no esquema criminoso da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, de que  
são  ilustrativos,  perfazendo  imputação  nesta  denúncia,  os  repasses  feitos  em  
espécie em 13/03/2012, 14/03/2012 e 18/05/2012, por ordem e operacionalização  
de  ALBERTO  YOUSSEF,  seguindo  sistemática  que  tinha  por  fim  ocultar  e  
dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade das quantias ilícitas,  
provenientes do crime de corrupção passiva” (fl. 1.174 - volume 5 – Inquérito 
3980).

  
De forma semelhante ao que se expôs em relação à Queiroz Galvão, 

no  subtópico  subsequente  que  trata  da  empresa  JARAGUÁ 
EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS  (identificado  na  denúncia  pelo 
número  4.4.e.  -  fls.  1.176-1.185  –  Inquérito  nº  3980) elencam-se  as 
contratações por ela obtidas (após êxito em certames públicos) junto à 
Petrobras e as vantagens indevidas que começaram a lhe ser cobradas 
em face deles, culminando com a indicação dos repasses dos valores 
reclamados  por  Alberto  Youssef,  na  qualidade  de  porta-voz  da 
agremiação política.  Tais recursos teriam sido viabilizados sobretudo 
por doações eleitorais “oficiais” em favor dos seguintes parlamentares 
do  Partido  Progressista,  ora  denunciados:  João  Pizzolatti,  Mário 
Negromonte,  Negromonte Junior,  Roberto de Britto e  Luiz Fernando 
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Faria.  Este  episódio  retrata  o  primeiro  fato  alegadamente  típico  em 
relação a essa empresa. 

O recebimento das vantagens ilícitas pela via da doação eleitoral, por 
ser à época legalmente permitida, consoante a peça de ingresso, permitia 
a configuração do delito de lavagem de dinheiro, motivo pela qual a essa 
imputação se soma à de corrupção passiva, em relação aos parlamentares 
supranominados. Convém reprisar a síntese da imputação quanto a este 
fato:  

No ano de 2010,  no  período eleitoral,  em São Paulo/SP, 
Brasília/DF,  Belo  Horizonte/MG  e  Salvador/BA,  os  ora 
denunciados JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e MÁRIO 
SILVIO MENDES NEGROMONTE, então Deputados Federais, 
na condição de integrantes  da cúpula do PP,  de  modo livre, 
consciente  e  voluntário,  em  unidade  de  desígnios  com  pelo 
menos JOSÉ JANENE, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO 
YOUSSEF, além de outros parlamentares da mesma agremiação 
partidária (no âmbito da organização criminosa já delineada), 
solicitaram,  aceitaram promessa  nesse  sentido  e  receberam, 
em  conluio  com  os  ora  denunciados  MÁRIO  SILVIO 
MENDES  NEGROMONTE  JÚNIOR,  LUIZ  FERNANDO 
RAMOS  FARIA  e  ROBERTO  PEREIRA  DE  BRITTO, 
Deputados Federais e então candidatos à reeleição, em favor 
destes, os valores respectivos de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco 
mil  reais),  RS 50.000,00 (cinqüenta mil  reais)  e  R$ 50.000,00 
(cinqüenta  mil  reais),  da  empresa  JARAGUÁ 
EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS,  os  quais  consistiam  em 
propina disfarçada de doação eleitoral "oficial" e foram pagos, 
no dia 11/08/2010, para manter indevidamente a empresa no 
esquema criminoso relacionado à Diretoria de Abastecimento 
da  PETROBRAS,  na  época  ocupada  por  PAULO  ROBERTO 
COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo, 
tendo  sido  feito  uso  do  sistema  eleitoral  para  ocultar  e 
dissimular  a  natureza  e  origem  dos  valores  ilícitos, 
provenientes do crime de corrupção passiva. 

    
Nesses fatos, em data, locais e valores subjacentes a cada 
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um,  os  ora  denunciados  MÁRIO  SILVIO  MENDES 
NEGROMONTE JÚNIOR, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e 
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, na condição de Deputados 
Federais integrantes do PP, plenamente cientes e associados ao 
esquema criminoso versado nesta denúncia,  agiram de modo 
livre,  consciente  e  voluntário,  em unidade  de  desígnios  com 
JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR  e  MÁRIO  SILVIO 
MENDES  NEGROMONTE,  na  solicitação,  aceitação  de 
promessa nesse sentido e recebimento de propinas pagas pela 
empresa  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAIS  no 
âmbito  do  dito  esquema  e  da  organização  criminosa  já 
delineada, mediante estratégia de lavagem de dinheiro.

Finalizando este subtópico (identificado na denúncia por “4.4.e”) e 
consistindo no segundo fato em relação a esta empresa, são identificados 
contratos  fictícios  firmados  entre  a  JARAGUÁ  EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS e uma das empresas de fachada utilizadas por Alberto 
Youssef, a MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA., a 
justificarem  repasses  da  primeira  à  segunda  no  montante  de  RS 
1.941.944,24 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 

Neste fato, segundo assevera a acusação, as tratativas acerca desses 
repasses contaram com a participação decisiva de  Arthur Lira,  filho de 
Benedito de Lira e candidato à legislatura federal também pelo Partido 
Progressista.  Arthur  Lira  teria  comparecido  à  reunião  realizada  na 
empresa  Jaraguá  Equipamentos  juntamente  com  Alberto  Youssef, 
segundo a tese acusatória, para solicitar vantagem indevida, o que motiva 
a  imputação  a  esse  parlamentar  neste  tópico,  da  forma  a  seguir 
sintetizada no início da peça acusatória: 

  
Em  03/02/2011,  em  São  Paulo/SP,  o  ora  denunciado 

ARTHUR  CÉSAR  PEREIRA  DE  LIRA,  na  condição  de 
Deputado  Federal  pelo  PP,  de  modo  livre,  consciente  e 
voluntário,  em  unidade  de  desígnios  com  pelo  menos 
ALBERTO YOUSSEF e  PAULO ROBERTO COSTA,  solicitou 
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vantagem indevida da empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS, para manter indevidamente a empreiteira no 
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à 
Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  na  época 
ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, 
o  que  acabou  de  fato  acontecendo,  tendo  sido  pagos  R$ 
973.718,87  (novecentos  e  setenta  e  três  mil,  setecentos  e 
dezoito reais e oitenta e sete centavos), em 19/04/2011, além de 
R$ 968.225,37 (novecentos e  sessenta e  oito  mil,  duzentos e 
vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), em 05/12/2011, por 
meio  da  MO  CONSULTORIA  COMERCIAL  E  LAUDOS 
ESTATÍSTICOS  LTDA,  empresa  de  fachada  de  ALBERTO 
YOUSSEF, mediante a emissão de notas fiscais fictícias, o que 
constituiu estratégia de ocultação e dissimulação da natureza, 
origem, disposição, movimentação e propriedade de valores 
provenientes do crime de corrupção passiva.” 

O último fato capitulado como crime é o descrito no tópico ‘5” da 
peça inicial. Trata-se, na ótica da acusação, de conduta apta a caracterizar 
o crime de “obstrução das investigações”,  que se imputa ao deputado 
federal  Mário Negromonte Júnior,  capitulado no artigo 2º,  §1º,  da Lei 
12.850/2013 (aplicável, segundo o Parquet, em razão da especialidade em 
relação  ao  crime  previsto  no  art.  344  do  Código  Penal,  também 
enquadrável na espécie). Isso porque Negromonte Júnior teria mandado 
recados  ameaçadores  ao  parlamentar  João  Luiz  Correia  Argolo  dos 
Santos e à sua família (pela iminência de realizar acordo de colaboração 
premiada) por meio de Aricarlos Rocha Nascimento, ex-assessor de Luiz 
Argolo dos Santos. 

Em face de todos esses fatos, foram denunciados: 

a) JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR às penas previstas no art. 
317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com os arts. 29 e 69, 
todos do Código Penal (duzentas e oitenta vezes), e no art. 1º, § 4º, da Lei 
n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (trezentas 
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e vinte e seis vezes);

b) MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE às penas previstas no 
art. 317, § 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o arts. 29 e 
69, todos do Código Penal (duzentas e oitenta e oito vezes), e no art. 1º, § 
4º, da Lei n. 9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal 
(seiscentas e sessenta e cinco vezes);

c)  MÁRIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE  JÚNIOR  às  penas 
previstas no art. 317, §1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o 
art. 29 todos do Código Penal (noventa vezes), no art. 1°, § 4º, da Lei n. 
9.613/1998,  combinado com os arts.  29 e 69 do Código Penal  (noventa 
vezes), e no art. 2º, § 1°, da Lei n. 12.850/2013 (uma vez);

d) LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA às penas previstas no art. 317, 
§ 1º, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o arts. 29 e 69, todos 
do Código Penal  (duas vezes),  e  no art.  1º,  §  4º,  da Lei  n.  9.613/1998, 
combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (duas vezes);

e) JOSÉ OTÁVIO GERMANO às penas previstas no art. 317, § 1°, 
cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o arts. 29 e 69, todos do 
Código  Penal  (quatro  vezes),  e  no  art.  1°,  §  4º,  da  Lei  n.  9.613/1998, 
combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (quatro vezes);

f) ROBERTO PEREIRA DE BRITO às penas previstas no art. 317, § 1º, 
cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o arts. 29 e 69, todos do 
Código  Penal  (duas  vezes),  e  no  art.  1º,  §  4º,  da  Lei  n.  9.613/1998, 
combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (duas vezes);

g) ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA às penas previstas no art. 
317, § 1, cumulado com o art. 327, § 2º, combinado com o arts. 29 e 69, 
todos do Código Penal (duas vezes), e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, 
combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (duas vezes);
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 Finalizada a narrativa das acusações e as correlatas imputações, o 
Procurador-Geral da República, na mesma oportunidade, esclareceu que 
“o  não-oferecimento  da  denúncia  em face  de  outras  pessoas  ou  em relação  a  
outros  fatos  não  importa  em  arquivamento  implícito.  Reserva-se  o  órgão  
ministerial  a  possibilidade  de  aditamento  da  peça  acusatória  em  momento  
oportuno, caso surjam elementos suficientes para tanto” (fl. 1.207 – volume 5 – 
Inquérito nº 3980). 

2. Notificados (art. 5º da Lei 8.038/1990) os acusados apresentaram 
resposta preliminar.

Neste  momento  processual,  a  defesa  do  acusado  ROBERTO 
PEREIRA DE BRITTO (fls. 1.731-1.750, Inquérito nº 3980) sustenta, em 
resumo, que a denúncia carece de justa causa, sendo baseada em um 
único termo de colaboração - de Alberto Youssef.  Assevera, no ponto, 
que  “referidas  declarações  (estão)  completamente  apartadas  de  outras  provas  
existentes nos autos”. Alega haver pouca menção ao acusado, considerando 
o volume dos autos, e que isso, em sua ótica, confirma sua tese.  Já em 
tema que toca o mérito, afirma que as doações à campanha do acusado 
foram  lícitas  (nos  termos  da  legislação  eleitoral)  e  que  ele  não  tinha 
conhecimento ou participação em qualquer esquema criminoso, se é que 
existente. Por fim, afirma que a imputação que lhe é dirigida relaciona-se 
a fatos ocorridos em 2010 (doações à campanha), época em que vigia a 
antiga redação da Lei de Lavagem de Dinheiro, a exigir a prática de crime 
antecedente; insiste, neste ponto, na ausência de outras elementares do 
tipo, repisando a afirmação de falta de ingerência na direção do Partido 
Progressista  e  da  alegada  regularidade  das  doações  (em  face  da 
aprovação das contas prestadas no âmbito da justiça Eleitoral).

A defesa do acusado   MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR  , juntada às 
folhas 1.923 a 2.034 do Inquérito nº 3980, requereu, preliminarmente: i) o 
reconhecimento  do  cabimento  do  prazo  em  dobro  (com  aplicação 
subsidiária  art.  229,  CPC)  para  as  defesas  dos  acusados;  ii)  e  o  de 
cerceamento de defesa em face da indisponibilidade – no prazo – de 
apensos (7, 8, 9 e 27) ao Inquérito nº 3992, com a correlata devolução do 
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prazo.  Na  sequencia,  a  defesa  alega:  i)  ilegalidade  da  colheita  de 
elementos de convicção durante a investigação criminal. É que, segundo 
argumenta,  a  acusação  está  calcada  em  extratos  de  movimentação 
bancária que não poderiam ter sido acessados,  porque o então Relator 
não deferiu quebra de sigilo bancário do acusado (pessoa física). Conclui, 
no ponto, que a utilização de dados envolvendo o acusado Negromonte 
Junior é ilícita. Após, discorre sobre a inépcia da denúncia sob diversos 
aspectos: i) ausência de descrição suficiente: “seja no caso da imputação do  
crime  de  lavagem de  dinheiro,  seja  no  crime  de  corrupção  passiva,  inexiste,  
sequer  indiciariamente,  a  descrição  da  conduta  pretensamente  praticada  pelo  
denunciado  Mário  Sílvio  Negromonte  Júnior”;  ii)  impossibilidade  de 
imputação  de  lavagem  a  quem  “apenas  é  titular  de  conta”  por  onde 
circularam  recursos  “depositados  por  seu  pai  ou  outros  familiares”. 
Afirma,  ainda  em  lógica  semelhante,  que  o  acusado  não  pode  ser 
responsabilizado  pelo  recebimento  de  vantagens  indevidas  apenas 
porque  “titular  de  contas  bancárias  em  que  os  valores  foram 
depositados, ou ser o marido da titular de outra conta em que os valores 
foram depositados”. Argumenta que  a “narrativa não guarda pertinência  
com o a do ‘suposto’ esquema do que se originaram os valores em questão” e 
“quanto ao  recebimento  de  indevida vantagem disfarçada de  doação eleitoral” 
atribui os mesmos vícios à denúncia (de insuficiência da descrição das 
condutas  típicas  em  tese  praticadas),  concluindo  pela  ausência  de 
demonstração  (num  contexto  de  imputação  mediata  e  indireta)  dos 
requisitos  necessários  ao  reconhecimento  do  concurso  de  pessoas 
(pluralidade  de  condutas,  liame  subjetivo  e  relevância  causal  da 
conduta). Assevera que o  concurso  de pessoas  exige  que sua  conduta 
tivesse relevância  causal  no resultado,  o  que,  em sua ótica  não restou 
demonstrado sequer indiciariamente e sustenta o descabimento da causa 
de  aumento  no  crime  de  corrupção  passiva  (§2º  do  art.  327,  CP), 
indicando  precedentes  desta  Corte  sobre  o  tema  (Inquérito  nº  3983). 
Arremata defendendo a impossibilidade de concurso entre os crimes de 
corrupção passiva, na modalidade “receber” e de lavagem de dinheiro 
por  recebimento  dissimulado.  Quanto  à  imputação  de  obstrução  da 
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justiça, desconstrói a versão de Aricarlos Rocha, a quem a ameaça a Luiz 
Argolo dos Santos teria se dirigido (como interposta pessoa, apta a “dar o 
recado”). 

3.  Em  questão  de  ordem  apreciada  no  bojo  destes  autos,  com 
acórdão  publicado  em 30  de  junho  de  2016,  por  decisão  unânime da 
Segunda  Turma,  seguindo  voto  do  saudoso  Relator,  Ministro  Teori 
Zavascki,  assentou-se:  “não  cabe  a  aplicação  subsidiária  do  art.  229, 
caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias atualmente 
em  curso  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  que  os  atos 
processuais  das  partes  são  praticados  por  via  eletrônica  e  todos  os 
interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso 
amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos” (fls. 2.154, 2.156- 2.165 – 
Inquérito nº 3980). 

Dessa forma, já foi apreciada e rechaçada a tese da aplicação do art. 
229 do Código de Processo Civil ao processo penal, em que as defesas 
pretendiam a concessão de prazo em dobro. 

4.  Remanescendo  irresignação  por  parte  da  defesa  do  acusado 
ARTHUR LIRA, quanto à digitalização dos autos (sob o fundamento de o 
processo ser físico e não digital), requereu devolução de prazo integral 
(fls. 2.180-2.185) apreciado às folhas 2.844-2.853, do inquérito principal. 

A  resposta  preliminar  de  ROBERTO  DE  BRITTO  também  foi 
ratificada,  às folhas  2.192-3.  Na oportunidade,  juntou documentos  (fls. 
2.194-2.204).

O  acusado  MÁRIO  NEGROMONTE  apresentou  sua  resposta 
técnica às folhas 2.209 – 2.331 (Inquérito nº 3980). Reiterou a preliminar de 
i)  necessidade  de  concessão  de  prazo  em  dobro  (já  enfrentada  em 
questão  de  ordem);  e  alegou ii)  ausência  de  justa  causa,  por  falta  de 
outras provas além das palavras dos colaboradores;  iii)  deficiência na 
exposição de todas as circunstâncias dos delitos. Também iv) impugnou 
elementos  probatórios  constantes  nos  autos que  supostamente 
demonstram o recebimento de vantagens indevidas. Reafirmou sua tese 
de “atipicidade da lavagem de dinheiro por depósito de valores em espécie em  
contas pessoais” e de inaplicabilidade, no caso concreto, da qualificadora 
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do §2º do art. 327 do Código Penal (por ser, à época, detentor de mandato 
eletivo), bem como da regra do concurso material (art. 69, CP). Finalizou 
rechaçando, nos moldes já delineados na defesa de Negromonte Júnior, a 
impossibilidade  de  concurso  entre  os  crimes  de  corrupção  passiva  na 
modalidade “receber” e o de lavagem de dinheiro e insurgiu-se contra a 
estimativa de valor mínimo para fins de eventual reparação de danos. 
Após  a  peça  de  123  (cento  e  vinte  e  três  laudas)  laudas,  anexou 
documentos,  em  especial  certidões  deste  tribunal  (para  demonstrar  a 
alegada indisponibilidade de todas as peças – fls. 2.332-2.343) e a relação 
das  verbas  indenizatórias  recebidas  pelo  acusado  de  2006  a  2009  da 
Câmara Federal (fls. 2.345-2.355).

A defesa de ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, às fls. 2375/2433 
dos  autos  principais  (Inquérito  nº  3980),  sustentou:  1)  ausência  de 
indicação nos autos de como foram obtidos os bancos de dados e os 
registros  de  entrada  no  escritório  de  Alberto  Youssef e  da  correlata 
“mídia”, o que impossibilitaria o exercício pleno de defesa ao acusado e 
acarretaria  nulidade;  2)  conexão  ou  litispendência  entre  os  fatos 
apurados neste inquérito e no de nº 3989, por acreditar que o contexto 
fático é o mesmo; 3) inépcia da denúncia, em face da falta de elementos 
mínimos  probatórios  aptos  a  fundamentar  a  acusação;  4)  inépcia  da 
denúncia pela  ausência  de  descrição  do  ato  de  ofício,  necessário  à 
imputação  da  causa  de  aumento  da  corrupção  passiva;  5) 
inaplicabilidade  da  regra  do  concurso  material  de  infrações  penais, 
prevista  no  art.  69  do  Código  Penal,  bem  como  a  incidência  das 
qualificadoras ou causas de aumento de pena descritas no §1º do art. 
317  e  no  §  2º  do  art.  327,  ambos  do  Código  Penal  (para  o  crime  de 
corrupção passiva); 6) atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro a 
ele atribuída, pois o recebimento de vantagem indevida, de forma oculta 
e disfarçada, seria mero exaurimento do crime de corrupção passiva; 7) 
inaplicabilidade da qualificadora ou causa de aumento de pena do § 4º 
do  art.  1°  da  Lei  n.  9.613/1998, na  medida
em  que,  na  época  dos  fatos  atribuídos  a  ele,  a  legislação  vigente
exigia  habitualidade  da  conduta  delitiva,  não  verificada  no  caso;  8) 
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incompatibilidade entre o pedido de condenação à reparação de danos no 
valor mínimo indicado na denúncia e as imputações ao acusado Arthur. 
Juntou documentos (fls. 2.434/2.467).

JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JÚNIOR,  apresentou  defesa 
preliminar às folhas 2469/2481, ocasião em que deduziu 1)  a inépcia da 
denúncia, por suposta descrição genérica dos fatos, sem individualizar a 
participação do acusado, prejudicando sua ampla defesa; 2) a ausência de 
detalhamento adequado da  imputada  prática  do  delito  de  corrupção 
passiva e questionou a incidência das causas de aumento do § 1º do art. 
317 do Código Penal (especialmente em face da ausência de descrição do 
ato de ofício que teria sido praticado pelo denunciado), e do § 2º do art. 
327 do Código Penal,  na medida em que tal dispositivo legal não seria 
aplicável  a  detentores  de  mandato  eletivo;  3)  impossibilidade  de 
concurso material ou formal entre os delitos de corrupção passiva e de 
lavagem  de  dinheiro,  já  que  o  recebimento  de  vantagens  indevidas, 
próprio do primeiro delito, seria necessariamente oculto,  absorvendo o 
branqueamento de capitais como mera fase de exaurimento de uma única 
prática delitiva; e d)  impossibilidade de aplicação ao caso da regra do 
concurso material  de  infrações  penais,  prevista  no art.  69  do  Código 
Penal. Não juntou documentos.

JOSÉ OTÁVIO GERMANO exerceu  a  defesa  própria  dessa  fase 
sintetizando-a  sob  os  argumentos  (fls.  2484/2506):  a)  de  inépcia  da 
denúncia, por falta de justa causa para a ação penal, uma vez que não 
haveria indícios concretos da prática de crimes, mas apenas declarações 
de colaboradores não corroboradas por outros elementos de prova; b) de 
atipicidade  das  condutas  de  corrupção  passiva  e  de  lavagem  de 
dinheiro  a  ele  imputadas,  pois  teria  se  limitado  a  receber  de  boa-fé 
doações eleitorais devidamente declaradas, consideradas lícitas na época 
dos fatos. Anexou documentos que foram juntados às folhas 2.507/2.521.

LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA formulou sua defesa em termos 
análogos  aos  de  José  Otávio  Germano (fls.  2524/2548),  inclusive  pelos 
mesmos  patronos,  iniciando  por  negar  “veementemente  as  acusações”  e 
afirmar  que  os  depoimentos  dos  colaboradores  são  “inverídicos  ou,  no  

31 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13457517.



INQ 3980 / DF 

mínimo,  distorcidos  da realidade” e que a acusação,  em sua ótica,  não se 
desincumbiu de descrever os fatos supostamente criminosos em todas as 
suas circunstâncias,  limitando-se a narrar uma “mera história”.  Nesses 
termos, também sustentou a)  a inépcia da denúncia, por falta de justa 
causa para a ação penal, pela ausência de indícios concretos da prática de 
crimes,  mas  apenas  declarações  de  colaboradores  não
corroboradas por outros elementos de prova; assim como b) a atipicidade 
das  condutas  de  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro  a  ele 
imputadas, pois teria se limitado a receber de boa-fé doações eleitorais 
devidamente declaradas, consideradas lícitas na época dos fatos. Juntou 
documentos às folhas 2549-68.

5. Despacho saneador que apreciou cota do Parquet foi proferido em 
data  de  19  de  abril  de  2016  (apesar  de  publicado  apenas  em  1º  de 
fevereiro de 2017 - folhas 2.589-93, volume 10, Inquérito nº 3980).

6.  Na  sequência,  a  Procuradoria-Geral  da  República  apresentou 
réplica  às  respostas  defensivas  às  folhas  2.603-2.641,  rebatendo 
pontualmente as alegações dos acusados. 

7.  Em  atendimento  ao  pedido  da  defesa  de  Arthur  Lira,  foi 
determinado à autoridade policial que esclarecesse a origem dos dados 
constantes na Informação Policial nº 46/2015, que trata dos registros de 
entrada  nos  escritórios  de  Alberto  Youssef  (fls.  1.457-9,  2.682).  Em 
resposta, a Procuradoria-Geral da República requereu juntada de material 
e  realizou  os  esclarecimentos  solicitados  (fls.  2689-90,  2.691  até  2.752, 
incluindo apensamento do HD externo, que passou a formar o apenso nº 
08 deste Inquérito nº 3980). 

8.  Após a reabertura de prazo para defesa preliminar, em face da 
juntada das  mídias  solicitadas  pelo  acusado Arthur  de  Lira  (fl.  2.755), 
foram as  defesas  ratificadas por Roberto  de  Britto  (fls.  2.767-9),  Mário 
Sílvio  Negromonte  Júnior  (fl.  2.771),  João  Alberto  Pizzolatti  Junior  (fl. 
2.831), José Otávio Germano (fl. 2.837) e Luiz Fernando Ramos Faria, que 
juntou um depoimento (fls. 2.834-2.835). 

Os patronos de Arthur Lira novamente se insurgiram em relação aos 
dados  juntados,  alegando  inacessibilidade  à  mídia  disponibilizada  e 
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reiterando  os  termos  da  defesa  já  apresentada  (fls.  2.774-2.810).  Na 
mesma  oportunidade,  juntaram  laudo  produzido  pelo  perito  Ricardo 
Molina de Figueiredo (fl. 2.815) alegando impossibilidade de acesso aos 
dados  necessários  à  perícia,  o  que  motivou  novo  pedido  sob  esse 
argumento (fls. 2.821-2.828).

9.  Após  abertura  de  nova  vista  diante  dos  documentos  (laudos 
periciais e termo de depoimento) juntados pela defesa de Arthur de Lira 
(fl. 2.840), o Procurador-Geral da República manifestou-se às folhas 2844-
2.853 afirmando tratar-se de estratégia protelatória do acusado, juntando 
detalhado “tutorial” de acesso aos dados alegadamente inacessíveis, bem 
como requereu o regular prosseguimento do processo.

10.  Na sequencia,  o então Relator determinou – com o auxílio da 
Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte – a certificação de 
acessibilidade e integridade dos citados arquivos (fl. 2.855), o que foi feito 
às folhas 2.856-2.878. 

Após tal diligência, os autos finalmente vieram conclusos, em 19 de 
janeiro de 2017 (fl. 2.865), tendo sido a mim redistribuídos por sucessão 
em 7 de fevereiro do mesmo ano.

É o relatório.

33 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13457517.


		2017-08-24T18:21:52-0300
	LUIZ EDSON FACHIN:57
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13457517.




