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CARTA-ABERTA (DENÚNCIA) 

Às 

INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 

– ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – ENTIDADES DE CLASSE, SINDICATOS,

ASSOCIAÇÕES e ONGs – ORGÃOS DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E MÍDIA

C/C 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU / UN) – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA / OAS) 

RISCO IMINENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – MANIPULAÇÃO DE LEIS, DAS 

VERBAS ORÇAMENTÁRIAS E USO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA DESVIO DE VERBAS 

PÚBLICAS – FRAGILIDADE JURÍDICA – OCULTAÇÃO DE PROVAS – PANDEMIA (COVID-19) E 

CRISE SANITÁRIA – CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – FRAUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO CAOS E USO DE TÉCNICA DE INDUÇÃO PARA O CONTROLE DA MENTE – “FAKE NEWS” 

VIRAL – CONFLITO INSTITUCIONAL / DESARMONIA ENTRE OS PODERES – TENTATIVA DE 

GOLPE CONTRA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS – CENSURA – CRISE ECONÔMICA E DESEMPREGO – ATUAÇÃO DE GRUPOS 

TERRORISTAS, FACÇÕES CRIMINOSAS E CAOS URBANO – SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS 

CRISES – ESTADO DE DEFESA (Art.136, CF/88) E GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (Art.142, 

CF/88) – FRAGILIDADE DO SISTEMA ELEITORAL E VULNERABILIDADES – CRIMES CONTRA A 

SEGURANÇA NACIONAL, A ORDEM POLÍTICA E SOCIAL – ATENTADO À SOBERANIA 

NACIONAL – GRAVE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E À 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

RISCO IMINENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Venho, respeitosamente, como cidadão brasileiro, no exercício pleno dos direitos 

universais[1] e constitucionais[2] que me são garantidos, com base nos preceitos fundamentais do Direito e 

nas prerrogativas profissionais[3] que me foram atribuídas, em nome da Ética, da Moral e dos Bons 

Costumes, denunciar por meio de Carta-Aberta o RISCO IMINENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

tendo em vista à existência de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA atuando de forma sistêmica dentro das 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS e que se espalha por diversos ÓRGÃOS DO GOVERNO, ESTATAIS e EMPRESAS 

PRIVADAS a nível FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL, por meio da MANIPULAÇÃO DE LEIS, DAS VERBAS 

ORCAMENTÁRIAS e USO DO PROCESSO LICITATÓRIO[4] PARA DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS no Brasil, fato 

que tem se agravado em virtude do uso da repercussão EXCESSIVAMENTE ALARMANTE (aplicação da TEORIA 
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DO CAOS, uso de TÉCNICA DE INDUÇÃO para o CONTROLE DA MENTE, “FAKE NEWS” VIRAL, CRIME CONTRA 

A SAÚDE PÚBLICA e FRAUDE) da PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) para possibilitar o desvio 

de verbas públicas via contratação direta por dispensa de licitação gerando, consequentemente, uma grave 

crise econômica e desestabilizando o governo do PRESIDENTE DA REPÚBLICA em exercício, o qual foi eleito 

democraticamente pela maioria da população que insatisfeita com tanta corrupção e impunidade 

comprovada em governos anteriores se manifesta de forma pacífica e ordeira em todo o território nacional 

exigindo um Brasil mais justo, digno e igualitário.  

A CONDUTA OU “MODUS OPERANDI” É REALIZADA DE FORMA CONTÍNUA POR MEIO 

DA NEGOCIAÇÃO DE INTERESSES ENTRE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS, FAVORECIMENTO DE EMPRESAS, 

CONTRATOS IRREGULARES, TERMOS ADITIVOS VICIADOS E OBRAS SUPERFATURADAS; O QUE CONSTITUI 

ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO, ALÉM DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA[5] 

COM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EM GERAL, O DINHEIRO DESVIADO É 

COLOCADO EM NOME DE TERCEIROS (“LARANJAS”), REPASSADO EM ESPÉCIE E ENTREGUE EM MÃOS AOS 

MEMBROS DA QUADRILHA OU NA FORMA DE PRESENTES OU DOAÇÕES, ONDE ESTES USAM CODINOMES, 

INSTITUTOS, EMPRESAS DE FACHADA E ONGS PARA JUSTIFICAR RECEBIMENTOS E SERVIÇOS; MUITOS 

DESTES COM VALORES ABUSIVOS, INEXISTENTES, OCULTADOS POR COMPLEXOS ESQUEMAS FINANCEIROS 

DENTRO E FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL (DESTAQUE PARA O USO DE “OFFSHORE” EM PARAÍSOS FISCAIS 

ONDE MUITAS VEZES SÃO ACEITAS APLICAÇÕES DE RECURSOS SEM ORIGEM COMPROVADA E O SIGILO 

BANCÁRIO É GARANTIDO, O QUE FACILITA A LAVAGEM DE DINHEIRO E A SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS) 

TRABALHOS DE CONSULTORIA OU INTELECTUAIS / ARTÍSTICOS (FRAUDES NA OBTENÇÃO E USO DE 

RECURSOS POR MEIO DA “LEI ROUANET”, LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991, que institui o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac) E FEITOS COM MATERIAIS DE BAIXA QUALIDADE QUE 

GERAM RISCOS À POPULAÇÃO[6]; PARA DESTA FORMA BUSCAR “LEGALIZAR” O DINHEIRO DESVIADO 

OCULTANDO E FRAGILIZANDO PROVAS COMO MEIO DE OBTER A IMPUNIDADE. ESTA TAMBÉM ALCANÇADA, 

EM ALGUNS CASOS, POR MEIO DO TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, DO SUBORNO, DA PREVARICAÇÃO, DA 

ABERTURA DE PRECEDENTES JURÍDICOS EM FAVOR DO CRIME, DA NEGOCIAÇÃO DE SENTENÇAS, DA 

ATUAÇÃO DESIDIOSA NA CONSIDERAÇÃO DE FATOS CONCRETOS EM FAVOR DO RÉU OU DA PRESCRIÇÃO E 

DO USO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS EM PROCESSOS JUDICIAIS NAS MAIS DIVERSAS INSTÂNCIAS E 

JUIZADOS. 

GRANDE PARTE DA VERBA PÚBLICA DESVIADA (PROPINA) SOMADA COM A VENDA 

E/OU FAVORECIMENTO NA INDICAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS SÃO DESTINADOS PARA CAMPANHAS 

ELEITORAIS QUE USAM A COMPRA DE VOTOS E A CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (CRIME ELEITORAL[7]) 
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NO INTUITO DE MANTER ATIVO ESTE SISTEMA CRIMINOSO QUE ATUA JUNTO À UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E MUNICÍPIOS, existindo locais em que a fiscalização ou repressão por parte do Poder Público é 

praticamente inexistente. Tal fato somado à IMPUNIDADE comprovada pela CONIVÊNCIA COM A 

CORRUPÇÃO e pela FALTA DE RIGOR NA APLICAÇÃO PENAL em última instância para crimes de corrupção 

envolvendo desvio de verbas públicas justifica o RISCO IMINENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

onde a INSTABILIDADE OU INSEGURANÇA JURÍDICA é comprovada pela existência de inúmeros casos 

espalhados por todo o Território Nacional, com destaque, data maxima vênia, para as investigações da 

“Operação Lava Jato” e processos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA (STJ), TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) E DEMAIS ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO de denúncias 

concretas envolvendo AGENTES PÚBLICOS DO MAIS ALTO ESCALÃO (INCLUSIVE MINISTROS, 

DESEMBARGADORES E JUÍZES DE CORTES SUPERIORES, cargos onde a pena “mais severa” muitas vezes é a 

aposentadoria compulsória), BANCOS E GRANDES EMPREITEIRAS QUE ATUAM DE FORMA “ENGENHOSA” 

PARA OCULTAR OU DESQUALIFICAR PROVAS DE ENVOLVIMENTO, FICAREM IMPUNES E CONTINUAREM A 

ENCOBRIR O MAIOR DUTO DE CORRUPÇÃO PARA O DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO DESTE PAÍS. RESSALTA-

SE QUE REITERADAS VEZES MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO (em especial alguns MINISTROS DO STF que, 

EM VIRTUDE DE CRIMES DE REPONSABILIDADE[8], DERRUBARAM A CREDIBILIDADE DA MAIS ALTA CORTE 

DO PAÍS E ESTÃO EXERCENDO SEUS MANDATOS DE FORMA ILEGÍTIMA E INCONSTITUCIONAL POR NÃO 

TEREM REPUTAÇÃO ILIBADA[9], POSSUINDO, INCLUSIVE, INÚMEROS PEDIDOS DE IMPEACHMENT EM 

ANDAMENTO, MAS QUE NÃO FORAM ANALISADOS POR DESCUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL DE 

COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL[9] TENDO EM VISTA QUE EXISTEM SENADORES COM PROCESSOS 

ATIVOS NO STF E ESTES POR TEMEREM SOFRER ALGUM TIPO DE REPRESÁLIA, EM BENEFÍCIO PRÓPRIO POR 

MEIO DO CARGO QUE OCUPAM, SE EXIMEM DO CUMPRIMENTO DE SUAS RESPONSABILIDADES PASSANDO 

A AGIR COMO CÚMPLICES) DEMONSTRAM PARTICIPAR E TRABALHAR EM DEFESA DESTE “MECANISMO”, 

FAVORECENDO RÉUS COM OS QUAIS POSSUEM RELACIONAMENTO / INTERESSE (EXISTÊNCIA DE CASOS DE 

SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO), “DRIBLANDO” A LEI DA “FICHA-LIMPA”[11] PARA TORNAR ELEGÍVEIS 

CANDIDATOS QUE DEVERIAM ESTAR AFASTADOS DA VIDA PÚBLICA, ATUANDO DE FORMA POLÍTICO-

PARTIDÁRIA E IDEOLÓGICA EM DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A SUA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA 

E AO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL; ALTERANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL (VIOLAÇÃO 

DO SISTEMA ACUSATÓRIO), ANULANDO CONDENAÇÕES e/ou SUSPENDENDO INVESTIGAÇÕES SEM 

FUNDAMENTAÇÃO CLARA DE FORMA QUE CONDENADOS PASSAM A REQUERER A DEVOLUÇÃO DE BENS 

APREENDIDOS / CONFISCADOS E DO DINHEIRO JÁ RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS (apenas no caso da 

Lava Jato, foram 278 acordos de colaboração e de leniência, que alçaram o compromisso, dos condenados, 

de devolver R$ 22 bilhões), DIFICULTANDO OPERAÇÕES POLICIAIS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO EM 

COMUNIDADES SITIADAS E COMANDADAS POR FACÇÕES CRIMINOSAS / MILÍCIAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO 
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CONSTITUCIONAL DA HARMONIA ENTRE OS PODERES E INTERFERINDO NA ATIVIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, REALIZANDO A REVISÃO INDISCRIMINADA DE SUAS PRÓPRIAS DECISÕES E PERSEGUINDO DE 

FORMA ABUSIVA (AS VEZES POR MEIO DE DECISÕES MONOCRÁTICAS SEM IMPARCIALIDADE, SEMELHANTE 

A UM JUÍZO OU TRIBUNAL DE EXCEÇÃO) TODOS AQUELES QUE COM LEGITIMIDADE CRITICAREM SEUS ATOS 

ILEGAIS E ATRAPALHAREM SEUS INTERESSES OBSCUROS (COMO OS CASOS NOTICIADOS DA PRISÃO DE 

PESSOAS E A CENSURA PRÉVIA DE PERFIS EM PLATAFORMAS DE MÍDIA SOCIAL), ESTES SEMPRE 

ACOBERTADOS POR UMA FALSA TESE (SOFISMA JURÍDICO) DE “PROTEÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS” E COMBATE A SUPOSTOS “ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS” QUE JÁ NÃO CONSEGUE MAIS 

CONVENCER UM CIDADÃO ESCLARECIDO E PATRIOTA QUE CANSADO DE VER POLÍTICOS E JUÍZES CANALHAS 

ENGANAREM E ROUBAREM A ESPERANÇA DE MUITOS, FAZ CORO A UM BRADO FORTE E RETUMBANTE DE 

INDIGUINAÇÃO QUE ECOA PELO PAÍS. AINDA, COMO JÁ CITADO, QUANDO NÃO PROPOSITALMENTE 

PRESCRITOS NAS GAVETAS DOS TRIBUNAIS, MUITAS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO DEMORAM ANOS PARA 

SEREM JULGADAS (como os caso da “Lava-Jato”, os escândalos do “MENSALÃO”, “PETROLÃO” e tantos 

outros), SENDO ABSURDAS AS ALEGAÇÕES DE CADA DENUNCIADO / INVESTIGADO NO INTUITO ESCLARECER 

UM ACÚMULO PATRIMONIAL TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM SEU RENDIMENTO MÉDIO E 

INJUSTIFICÁVEIS AS APLICAÇÕES DE DINHEIRO PÚBLICO REALIZADAS POR GOVERNOS ANTERIORES SEM 

QUALQUER VIABILIDADE ECONÔMICA (aproximadamente R$ 54 bilhões de financiamento pelo BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES – para contratos de exportação de 

engenharia firmados no período de 2003-2016) EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PAÍSES 

(VENEZUELA, CUBA, ANGOLA, ZIMBABUÉ, CONGO, GUINÉ EQUATORIAL, GABÃO e outros) CUJOS 

GOVERNANTES NÃO DEMONSTRAM POSSUIR SEQUER RESPEITO AOS IDEAIS DEMOCRÁTICOS, NEM MUITO 

MENOS AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA DE SEU PRÓPRIO POVO. 

A PRÁTICA CONTÍNUA E REITERADA DESTE CRIME – FRUTO GERADO PELA CULTURA 

DO OPORTUNISMO, DIFUNDIDA NA SOCIEDADE SOB O TERMO DE “JEITINHO BRASILEIRO” – SOMADA AOS 

INÚMEROS BENEFÍCIOS DESNECESSÁRIOS CONCEDIDOS AOS AGENTES PÚBLICOS TÊM GERADO UM GRAVE 

PREJUÍZO AO TESOURO NACIONAL E, CONSEQUENTEMENTE, À MILHÕES DE CIDADÃOS BRASILEIROS DE BEM 

QUE JÁ QUASE SEM NENHUM BENEFÍCIO ESPERANDO HÁ ANOS POR UMA RESPOSTA DAS INSTITUIÇÕES, 

COM POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, MAS CHEIOS DE FÉ E ESPERANÇA, CONSEGUIRAM ELEGER DE 

FORMA DEMOCRÁTICA MESMO DIANTE DE UM SISTEMA ELEITORAL FRAGILIZADO UM PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA QUE SE PROPÔS A ATENDER AOS ANSEIOS DO POVO E BUSCA DE FORMA INCESANTE VENCER OS 

OBSTÁCULOS DA “VELHA POLÍTICA” (ESTABLISHMENT) NO DESEJO DE COLOCAR FINALMENTE O BRASIL NO 

LOCAL DE DESTAQUE QUE ELE MERECE. LUTANDO CONTRA O APARELHAMENTO DO ESTADO E A GRAVE 

CRISE GERADA PELA CORRUPÇÃO DOS GOVERNOS ANTERIORES, O ATUAL GOVERNO ENFRENTA DE FORMA 



5 
 

PARALELA O DESAFIO DE MINIMIZAR OS DANOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ONDE ALGUNS 

AGENTES PÚBLICOS (GOVERNADORES e PREFEITOS) USURPARAM COM APOIO DO STF OS PODERES DO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA RELATIVOS AO COMBATE DA PANDEMIA PASSANDO A COMETER ATOS ILEGAIS 

DE ABUSO DE AUTORIDADE[12] E DESVIAR RECURSOS EMERGENCIAIS DESTINADOS À SAÚDE (“COVIDÃO”) 

POR MEIO DO SUPERFATURAMENTO DE CONTRATOS PÚBLICOS, FRAUDE NA ESTATÍSTICA DE VÍTIMAS 

(FALSO-POSITIVO), COMPRA DE MATERIAL INADEQUADO, IMPOSIÇÃO DE VACINAS SEM A APROVAÇÃO 

PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO NACIONAL LEGALMENTE RESPONSÁVEL (neste caso a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA) E ADOÇÃO DE MEDIDAS INEFICAZES PARA CONTER A TAL PANDEMIA (como o 

uso irresponsável do “LOCKDOWN” que afeta a vida da população e gera dano incalculável para a economia) 

APENAS NO INTUITO DE AGRAVAR A CRISE JÁ EXISTENTE AO LONGO DE ANOS NA ÁREA DA SAÚDE, SENDO 

INÚMERAS AS DENÚNCIAS DE FALTA DE LEITOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTIs), HOSPITAIS DE 

CAMPANHA FECHADOS OU INOPERANTES, FALHAS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES DE 

PRODUTOS HOSPITALARES, PROIBIÇÃO DO TRATAMENTO PRECOCE MESMO EXISTINDO RELATOS 

CIENTÍFICOS DE SUA EFICÁCIA, USO INAPROPRIADO DE TOQUE DE RECOLHER EM ALGUMAS CIDADES, 

AUMENTO DESNECESSÁRIO DE IMPOSTOS (como o caso do IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 

E SERVIÇOS de alimentos e combustíveis que gerou impacto econômico em toda a sociedade atingindo 

principalmente os mais humildes), RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE COMÉRCIAL E CONSEQUENTE DESEMPREGO, 

AUMENTO DOS CASOS DE SUICÍDIO E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DESENCARCERAMENTO DE PRESOS E 

PRISÃO DE CIDADÃOS DE BEM QUE VIOLAM AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS ILEGALMENTE APENAS POR 

ESTAREM NECESSARIAMENTE TRABALHANDO PARA SUSTENTAR A FAMÍLIA OU CAMINHANDO SOZINHOS 

NO PARQUE OU NA PRAIA. NAS RUAS, DE FORMA PACÍFICA E LEGÍTIMA MUITOS JÁ CLAMAM POR LEIS QUE 

NÃO APENAS MINIMIZEM AS CONDUTAS LESIVAS AOS COFRES PÚBLICOS E AO INTERESSE SOCIAL – ESTAS 

REFLETIDAS EM GOVERNOS ANTERIORES NO CORTE DE INVESTIMENTOS COMO MEDIDA DE DIMINUIR A 

DÍVIDA PÚBLICA GERADA PELA CORRUPÇÃO QUE AFETARAM ÁREAS PRIMORDIAIS E DE INTERESSE SOCIAL 

COMO A EDUCAÇÃO, SAÚDE E MORADIA – MAS QUE TAMBÉM COMBATAM A VIOLÊNCIA, A FOME E A 

DESIGUALDADE SOCIAL QUE NÃO DEVERIAM EXISTIR EM UM PAÍS DE TAMANHO POTENCIAL E INCONTÁVEIS 

RIQUEZAS. 

EXIGIMOS URGÊNCIA NA APURAÇÃO E RIGOR NO JULGAMENTO DE TODOS OS CASOS 

DE CORRUPÇÃO, MONITORAMENTO DE TODAS AS COMISSÕES DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E TERMOS 

ADITIVOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL POR PARTE DE CADA ÓRGÃO PÚBLICO DENTRO DE SEU LIMITE 

DE COMPETÊNCIA E ÂMBITO DE ATUAÇÃO JUNTO AOS ENTES FEDERADOS (União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios), BEM COMO A AUDITORIA DOS CONTRATOS QUE EMBORA CONCLUÍDOS ESTEJAM DENTRO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DE ALGUM ILÍCITO QUE POSSA SER 
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DETECTADO. NOTIFIQUE-SE O PODER LEGISLATIVO, MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONTROLADORIAS, TRIBUNAIS 

DE CONTAS, ÓRGAOS FAZENDÁRIOS E DE FISCALIZAÇÃO em todos os níveis do Estado, para que sejam 

desenvolvidos mecanismos severos de combate à manipulação de verbas orçamentárias e à fraude 

licitatória! RESPEITADAS TODAS AS IDEOLOGIAS CONTRÁRIAS E IDEAIS PARTIDARISTAS, COMO REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA É NECESSÁRIO AFASTAR URGENTEMENTE OS POLÍTICOS CORRUPTOS DO PODER PARA QUE 

POSSAMOS APROVAR DE MANEIRA EFICIENTE E SEM BRECHAS UMA MEDIDA LEGAL EFICAZ PARA ACABAR 

COM A CORRUPÇÃO, A IMPUNIDADE E SANAR O MOMENTO DE INSTABILIDADE JURÍDICA E DE CRISE 

INSTITUCIONAL A QUAL TODOS ESTAMOS VIVENCIANDO. FACE AO EXPOSTO, É OPORTUNO QUE O PACOTE 

ANTICRIME, O PROJETO DE LEI DE COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NO BRASIL ASSINADO POR 

MILHÕES DE BRASILEIROS (Projeto de Lei das 10 Medidas) E OUTROS PROJETOS RELACIONADOS (destaque 

para o projeto da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância) NÃO REPRESENTEM 

MARCOS HISTÓRICOS A FAVOR DA IMPUNIDADE, MAS SIM IMPORTANTES PASSOS NA GARANTIA DA 

ORDEM, DO PROGRESSO E DA HARMONIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES. PELO FIM DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

AOS AGENTES PÚBLICOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS (ou FEITOS POR INDICAÇÃO), OS QUAIS SERVEM 

EM SUA MAIORIA COMO MOEDA DE TROCA PARA O CRIME ORGANIZADO, aproveitando-se, como forma de 

manter ativa e eficiente a máquina pública, a pedido do respectivo órgão, àqueles que ao longo de anos 

consecutivos tenham comprovadamente se destacado pelos excelentes trabalhos realizados em prol da 

“coisa pública” e preenchendo as demais vagas por meio de concurso público para todos os níveis da 

administração. VAMOS LIMPAR O BRASIL DA IMPUNIDADE E FAZER UMA NOVA HISTÓRIA! MILHÕES SÃO 

DESVIADOS E NÓS NÃO PODEMOS MAIS PAGAR ESTA CONTA! QUEREM DINHEIRO? FECHEM O DUTO DE 

CORRUPÇÃO, ACABEM COM OS SUPERSALÁRIOS E COM TODOS OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS AGENTES 

PÚBLICOS QUE VAI SOBRAR DINHEIRO E NÃO SERÁ PRECISO TER QUE CORTAR AS MIGALHAS QUE SOBRAM 

PARA O POVO! CONTRA O “FORO PRIVILEGIADO”, PELA IMEDIATA SUSPENSÃO DO VERGONHOSO E IMORAL 

“FUNDO PARTIDÁRIO” E CONTRA TODAS AS LEIS E PROJETOS FEITOS POR POLÍTICOS CORRUPTOS CONTRA 

O POVO! Fumus boni iuris e periculum in mora. 

Notificamos que, por amor à Democracia e em apoio ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

ciente que não estão sendo atendidas as justas e legais exigências do povo brasileiro que clama por Justiça, 

em defesa do Estado Democrático, a sociedade civil organizada tem suspendido suas atividades como forma 

de manifestação livre e democrática, parando, consequentemente, o Brasil e marchando inúmeras vezes de 

forma vibrante, pacífica e ordeira por diversas capitais e cidades do País, inclusive em Brasília, capital 

administrativa onde, com base no Art. 1º da Constituição Federal o qual afirma que “Todo o poder emana 

do povo” , estando diversas unidades federativas ali representadas, em assembleia geral, por ato público e 

solene, todos juntos e em uma só voz, decretam de forma direta ou requerem de forma indireta como É 
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REQUERIDO FORMALMENTE PELO AUTOR DA PRESENTE CARTA-DENÚNCIA ao PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

– chefe do Poder Executivo e Comandante Supremo das Forças Armadas – ouvidos o Conselho da 

República e o Conselho de Defesa Nacional, a imediata adoção do Estado de Defesa ou de qualquer outra 

medida extraordinária prevista pela Constituição Federal – “Sistema Constitucional das Crises”[13] – tendo 

em vista a instabilidade, risco de retrocesso e de total comprometimento das Instituições Constitucionais 

em face do caos gerado pela corrupção que tem lesado à Pátria e ordenar que as Forças Armadas cumpram 

seu papel constitucional de Defesa da Pátria, Garantia dos Poderes Constitucionais e Garantia da Lei e da 

Ordem[14]; determinando ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais para 

restabelecer a harmonia entre os Poderes e assegurar que o atual PRESIDENTE DA REPÚBLICA possa exercer 

seu mandato e direito constitucional de ser reeleito por meio de eleições justas, seguras e transparentes 

sem qualquer tipo de intromissão, ameaça ou represália por parte de integrantes do Poder Legislativo 

(destaque para as FACÇÕES CRIMINOSAS / TERRORISTAS DISFARÇADAS DE PARTIDOS e SEUS MEMBROS), do 

Poder Judiciário (destaque para MINISTROS DO STF, STJ e TSE), da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

(OAB), GOVERNADORES e diversos PREFEITOS, muitos destes envolvidos em escândalos de corrupção, que 

tentam a todo instante de forma direta (nesta questão, vale relembrar o atentado ocorrido em 06/09/2018 

em Juiz de Fora /MG contra o, na época ainda candidato, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, onde a investigação 

está prejudicada porque o criminoso embora preso possui de forma suspeita seu sigilo protegido pelo STF e 

pela OAB) ou indireta (por meio de ataques à familiares, pessoas próximas, planos conspiratórios, uso de um 

“bode expiatório”, fatores ou influências internas / externas, atos cometidos por infiltrados ou acobertados 

por uma “cortina de fumaça” no intuito de desviar o foco real dos acontecimentos) com apoio de alguns 

veículos de comunicação coniventes com esta ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA aplicar um golpe para derrubá-lo, 

impedindo de forma criminosa a governabilidade do País e a aprovação de projetos de interesse do Povo, 

gerando um grave prejuízo fiscal aos cofres públicos no intuito de criminalizar o atual PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA e provocar seu IMPEACHMENT, arriscando nossa soberania, violando nossa Constituição, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e, consequentemente, comprometendo o Estado Democrático 

de Direito. PORTANTO, SÃO CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, A ORDEM POLÍTICA E SOCIAL[15], 

ONDE TAL CONDUTA CORRESPONDE A UM ATO GRAVE CONTRA A PÁTRIA POR REPRESENTAR UMA 

RUPTURA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE, MERECE SER INVESTIGADA E, SE COMPROVADA, DEVE 

SER SEVERAMENTE PUNIDA; FICANDO SOB SUSPEITA AS AUTORIDADES, DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS E 

TERCEIROS ENVOLVIDOS, ALÉM DE SEREM PASSÍVEIS DE TEREM SEU SIGILO FISCAL, BANCÁRIO E 

TELEMÁTICO QUEBRADOS A NÍVEL NACIONAL E, SE NECESSÁRIO, INTERNACIONAL; BEM COMO TEREM SEUS 

ATOS AUDITADOS E TODOS FICAREM IMPOSSIBILITADOS DE PERMANECER EXERCENDO SUAS FUNÇÕES ATÉ 

O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES SEM QUE ISTO COMPROMETA O FUNCIONAMENTO E A TRANSPARÊNCIA DAS 

INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS QUE DEVEM CONTINUAR FUNCIONANDO, MAS, AGORA, SERVINDO 
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EXCLUSIVAMENTE AOS INTERESSES DO POVO E NÃO, COMO DE COSTUME EM GOVERNOS ANTERIORES, AOS 

INTERESSES DE UMA ELITE PRIVILEGIADA E AO CRIME ORGANIZADO. Fumus boni iuris 

SANADAS AS AMEAÇAS, QUE A DEMOCRACIA SEJA GARANTIDA PELO VOTO POR 

MEIO DO URGENTE APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO DAS ATUAIS URNAS ELETRÔNICAS PARA QUE ESTAS 

TENHAM SUA SEGURANÇA COMPROVADA E POSSUA UM MECANISMO QUE PERMITA UM MEIO FÍSICO DE 

AUDITORIA (COMO O PROJETO PROPOSTO DE ACOPLAR UMA SIMPLES IMPRESSORA PARA IMPRIMIR O 

VOTO QUE É VISTO E CONFIRMADO PELO ELEITOR E DEPOIS É DEPOSITADO EM UMA URNA LACRADA DE 

FORMA AUTOMÁTICA), SOB PENA DE SUSPENÇÃO DAS ELEIÇÕES COM BASE NA LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO 

DE 1965, que institui o “Código Eleitoral” e LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 que estabelece 

normas para as eleições e afirma em seu Art. 59 que “A votação e a totalização dos votos serão feitas por 

sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das 

regras fixadas nos Arts. 83 a 89.”; e Art. 59-A que estabelece: “No processo de votação eletrônica, a urna 

imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do 

eleitor, em local previamente lacrado”. Parágrafo único: “O processo de votação não será concluído até que 

o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna 

eletrônica”; E EM RESPEITO AO CUMPRIMENTO DO Art. 2ª da minirreforma eleitoral de 2015, LEI Nº 13.165, 

DE 29 DE SETEMBRO DE 2015 (LEI DO VOTO IMPRESSO), que estabeleceu o Art. 59-A acima citado, suspenso 

pelos Ministros do STF em GRAVE ATO DE IMPERÍCIA, AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO E À SEGURANÇA NACIONAL; E DEVIDO AO RISCO LEGAL E TÉCNICO QUE O ATUAL 

PROCESSO DE USO DAS URNAS ELETRÔNICAS SEM IMPRESSÃO DO VOTO PODE REPRESENTAR PARA A NOSSA 

SOBERANIA EM VIRTUDE DA FALTA DE CLAREZA LEGAL EM TERMOS DE PROCEDIMENTOS A SEREM 

ADOTADOS E DAS VULNERABILIDADES DETECTADAS POR PERITOS E TÉCNICOS BRASILEIROS DE ELEVADO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO, SENDO TAL METODOLOGIA REJEITADA EM DIVERSOS PAÍSES POR POSSUIR A 

CONTAGEM DUVIDOSA, INEXISTIR POSSIBILIDADE DE RECONTAGEM POR NÃO HAVER REGISTRO FÍSICO DO 

VOTO, ALÉM DE NÃO SE PODER FISCALIZAR E MUITO MENOS AUDITAR COM A DEVIDA PRECISÃO 

(destacamos que o registro físico por meio do voto impresso garante que cada eleitor audite de forma 

pessoal seu próprio voto sendo difícil sua alteração ou tentativa de fraude em larga escala. Ainda, em caso 

de auditoria, o voto impresso será analisado um a um por uma junta de escrutinadores em ambiente seguro 

e monitorado. Já no registro puramente digital, o eleitor não tem como auditar por si próprio o voto que foi 

computado no registro da urna eletrônica, onde a manipulação imperceptível de um simples dígito pode 

comprometer o resultado em larga escala; estando o controle, a confiança de todo o processo eleitoral e a 

garantia da democracia concentrada sem quaisquer respaldo legal a um pequeno e restrito grupo de 

“especialistas” subordinados à pessoas sem nenhuma ou com pouca expertise técnico-científica na área 
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tecnológica, fato que, diferentemente da simples aquisição de uma impressora, irá requerer gastos com o 

que equivale a uma verdadeira “operação de guerra” para tentar minimizar possíveis incidentes e 

vulnerabilidade em um processo que possuí o mais alto grau de risco). Vale relembrar que, em versões 

anteriores utilizadas no Brasil, DADOS SENSÍVEIS COMO O MATERIAL CRIPTOGRÁFICO FORAM ENTREGUES 

PELO TSE POR MEIO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO SUSPEITO PARA UMA EMPRESA ESTRANGEIRA 

(representada por 3 venezuelanos e um cidadão português) QUE NÃO ESTAVA EXCLUSIVAMENTE SUJEITA À 

LEGISLAÇÃO NACIONAL (representação apresentada ao TCU em face do TSE solicitando a anulação do Edital 

Licitatório 106/2017 – Comitê Multidisciplinar Independente) MESMO HAVENDO COMPETÊNCIA TÉCNICA E 

CIENTÍFICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. Assim, sem a existência de um registro físico do voto, por questão 

de segurança nacional, é necessário que haja um completo monitoramento por parte do Ministério da 

Defesa[16] de todas as etapas do processo democrático de votação até que o modelo atual seja aperfeiçoado 

e cumpra os requisitos legais e de segurança aqui citados. Por fim, em solidariedade aos técnicos do Sindicato 

Nacional dos Peritos Criminais Federais que foram ao STF para defender o voto impresso (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI 5889 MC / DF – DISTRITO FEDERAL), ressaltamos que “é inegociável a existência 

de um registro físico para fins de transparência. Em situações de vitórias cada vez mais apertadas, não se 

pode ter dúvidas sobre o resultado correto das apurações. Todo e qualquer sistema unicamente eletrônico 

está sujeito a falhas e, por isso, a incorporação de um componente analógico de auditoria aumenta de forma 

substancial sua segurança. Essa é uma constatação prática que orienta a segurança da informação no mundo 

todo. Sobre a questão orçamentária, a possibilidade de auditoria de uma eleição não deveria ter preço, a 

transparência é um requisito!” Periculum in mora. 

Face ao risco aqui exposto, até que esta ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA seja banida da 

vida pública, no momento, não precisamos de uma nova Constituição, basta apenas garantir a Ordem para 

que os justos governem e façam cumprir verdadeiramente os princípios fundamentais presentes em nossa 

atual Carta Magna, a Constituição de 1988, dita Constituição Cidadã, a qual é detentora da única “Segurança 

Jurídica” que nos resta! Ainda, requer-se a concessão imediata de Habeas-Corpus (Art. 5º, inciso LXVIII da 

C.F.), Habeas-Data (Art. 5º, inciso LXXII, da C.F. e Lei nº 9.507/97) e Mandado de Segurança (Art. 5º, inciso 

LXIX, da C.F. e Lei nº 12.016/09) em meu favor, em favor do atual Presidente da República, dos demais que 

estão sendo perseguidos de forma ilegal apenas por manifestarem opinião contrária ou denunciarem os 

abusos de poder de certas autoridades (como o caso dos inquéritos que apuram disseminação de “fake 

news” e supostos “atos antidemocráticos”, os quais tramitam estranhamente sob sigilo, sendo negado aos 

advogados dos acusados acesso ao conteúdo do processo para fins de defesa); bem como, de forma 

estendida, em favor de nossos familiares. Fica autorizada a divulgação, reprodução, correção ou modificação 

total ou parcial deste documento desde que seja para atingir os fins nele pretendidos. Por fim, caso o 
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receptor da presente denúncia alegue incompetência para analisar a questão, favor encaminhar o 

documento à autoridade ou instituição competente para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. 

SOLIDARIEDADE A TODOS QUE COM DIGNIDADE E RESPEITO À DEMOCRACIA 

INVESTIGAM E LUTAM EM PROL DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E DIGNA PARA OS QUE AINDA 

PERMANECEM ACORRENTADOS AOS PROJETOS DO FUTURO. ESPERO QUE OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

ANALISEM ESTA DENÚNCIA E CUMPRAM SEU PAPEL CONSTITUCIONAL DE ESCLARECER À POPULAÇÃO 

SOBRE A REALIDADE DOS FATOS. 

“A moral é o cerne da Pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção 

impune tomba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, 

não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. A 

Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, 

a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança.” (Ulisses Guimarães – discurso como 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988) 

“Nós os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos Tribunais, não para derrubar 

a Constituição, mas para derrubar os homens que a pervertem.” (Abraham Lincoln – 16° 

presidente dos Estados Unidos) 

“O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis.” (Platão, 

filósofo grego) 

“Soldados! O general que vos guia nunca foi vencido! Minha espada não tem partidos! Mais 

militar que político eu quero até ignorar os nomes dos partidos que por desgraça entre vós 

existem. Lembrai-vos que a poucos passos de vós está o inimigo de todos nós, o inimigo de nossa 

raça e tradição! Abracemo-nos para marcharmos, não peito a peito, mas ombro a ombro, em 

defesa da Pátria! Não se pode ser súdito de uma nação fraca! Tirem-me meus generais, mas não 

me deixem sem meus capelães. Quem for brasileiro, siga-me!” (trechos de frases do Marechal 

Luís Alves de Lima e Silva – Duque de Caxias, Patrono do Exército) 

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8:32, Bíblia Sagrada) 

Dignem-se! Basta de mentiras! Ouçam a voz do povo! O Brasil tem pressa! Cessem 

as ameaças à democracia e lacrem o duto de corrupção!  
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Por defender a verdade dos fatos, em nome do PODER CONSTITUINTE, 

 

CIDADÃO BRASILEIRO[17] 

JURISTA, agraciado com a medalha “AMIGO DA MARINHA”,  

neto de EX-COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA – FEB (EXÉRCITO / INFANTARIA) 

____________ 

[1] DECLARACAO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS: Artigo 2º “Todos os seres humanos podem invocar 

os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de 

raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 

fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada 

no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse 

país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania”. (…) 

Artigo 19º “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de 

não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 

informações e ideias por qualquer meio de expressão”. 

[2] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: Art. 1º “A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa 

humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. Parágrafo único. 

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. (…) Art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Art. “5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (…) II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; V – é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; VI – é 
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inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; VII – é assegurada, nos termos da 

lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; VIII – ninguém 

será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 

em lei; IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial; XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; XIII – é livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XIV 

– é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional; XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 

nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; XVI – todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente; (…) XXII – é garantido o direito de propriedade; (…) XXXII – o Estado promoverá, na 

forma da lei, a defesa do consumidor; XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição 

aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 

pessoal; XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; XXXVI – a lei 

não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; XXXVII – não haverá juízo ou 

tribunal de exceção; (…) XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal; XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; XLI – a lei punirá qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
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que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (…) LIII – ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV – ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes; LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII – ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; LVIII – o civilmente 

identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; (…) LIII – 

ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV – ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII – 

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; LVIII – o 

civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; (…) 

LXXIX – é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte; (…) LXVIII – 

conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 

coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX – conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 

no exercício de atribuições do Poder Público;”. Pelo DECRETO Nº 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992 que 

promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de 

novembro de 1969: “ARTIGO 1 – Obrigação de Respeitar os Direitos – 1. Os Estados-Partes nesta Convenção 

comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 

exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 

posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. (…) ARTIGO 8 – Garantias Judiciais – 1. 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz 

ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 

qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. Ainda, temos a LEI Nº 5.250, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 1967, “LEI DE IMPRENSA”: Art . 1º “É livre a manifestação do pensamento e a procura, o 
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recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO 

DE 2011, a qual regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, onde afirma: Art. 3º “Os procedimentos previstos nesta Lei 

destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 

conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I – 

observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II – divulgação de informações de 

interesse público, independentemente de solicitações; III – utilização de meios de comunicação viabilizados 

pela tecnologia da informação; IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública; V – desenvolvimento do controle social da administração pública”. (…) Art. 6º “Cabe 

aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, 

assegurar a: I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II – 

proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III – proteção da 

informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e 

eventual restrição de acesso”. Art. 10. “Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o 

pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida”. Também a LEI Nº 

12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, “Lei do Marco Civil da Internet”: Art. 2º “A disciplina do uso da internet no 

Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I – o reconhecimento da escala 

mundial da rede; II – os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania 

em meios digitais; III – a pluralidade e a diversidade; IV – a abertura e a colaboração; V – a livre iniciativa, a 

livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI – a finalidade social da rede”. Art. 7º “O acesso à internet 

é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I – inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, 

na forma da lei; III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem 

judicial”; (…) Art. 8º “A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é 

condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”; (…) Art. 9º “O responsável pela transmissão, 

comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem 

distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”; Art. 10. “A guarda e a 

disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem 

como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas”. 
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[3]Com base nos direitos universais e constitucionais, toda pessoa possui garantias judiciais. Contudo, 

algumas profissões possuem regramentos próprios relativos ao exercício da profissão e/ou do cargo que 

ocupam como no caso dos servidores públicos, militares, advogados e outros. No tocante ao exercício da 

advocacia, vale destacar: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: Art. 133. “O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei”. LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994 que dispõe sobre o Estatuto 

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): CAPÍTULO II – Dos Direitos do Advogado – Art. 6º 

“Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, 

devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os 

servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, 

tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho”. Art. 7º 

“São direitos do advogado: I – exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; II – a 

inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 

correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; 

III – comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se 

acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 

incomunicáveis; IV – ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado 

ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a 

comunicação expressa à seccional da OAB; V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em 

julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela 

OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar; VI – ingressar livremente: a) nas salas de sessões dos tribunais, 

mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados; b) nas salas e dependências de 

audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias 

e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares; c) em 

qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado 

deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do 

expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado; d) 

em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual 

este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais; VII – permanecer sentado ou em pé e 

retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença; VIII – dirigir-se 

diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente 

marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada; IX – sustentar oralmente as razões de 

qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou 

administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; X – usar da palavra, pela 
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ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida 

surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar 

acusação ou censura que lhe forem feitas; XI – reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, 

tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento; XII – falar, 

sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder 

Legislativo; XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração 

Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam 

sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; XIII – examinar, em 

qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de 

processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou 

segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; XIV – 

examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos 

ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos; XIV – 

examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de 

flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 

autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; XV – ter vista dos 

processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou 

retirá-los pelos prazos legais; XVI – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 

dez dias; XVII – ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela; 

XVIII – usar os símbolos privativos da profissão de advogado; XIX – recusar-se a depor como testemunha em 

processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi 

advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua 

sigilo profissional; XX – retirar-se do recinto aonde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após 

trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir 

a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. XXI – assistir a seus clientes investigados durante a 

apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, 

direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração: (…) § 2º O advogado tem 

imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de 

sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante 

a OAB, pelos excessos que cometer. § 3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo 

de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo”. 
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[4] LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública: Art. 1º “Esta Lei estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos 

especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”. 

Art. 2º “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações 

da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. Art. 3º “A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos”. Pelo DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, “CÓDIGO PENAL”, 

destacamos: TÍTULO XI – DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CAPÍTULO I – DOS CRIMES 

PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL – “Peculato, Art. 312 – 

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: (…) Emprego irregular 

de verbas ou rendas públicas, Art. 315 – Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida 

em lei: (…) Concussão, Art. 316 – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida (…) Corrupção passiva, Art. 317 – 

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem (…) Prevaricação, 

Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: (…) Advocacia administrativa, Art. 321 – 

Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da 

qualidade de funcionário (…)”. CAPÍTULO II – DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL: “Tráfico de Influência, Art. 332 – Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou 

para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função (…) Corrupção ativa, Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (…)”. CAPÍTULO II-B – DOS 

CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: “Contratação direta ilegal, Art. 337-E. Admitir, 

possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei (…) Frustração do caráter 



18 
 

competitivo de licitação, Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório (…) 

Patrocínio de contratação indevida, Art. 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a Administração Pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja 

invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário (…) Modificação ou pagamento irregular em contrato 

administrativo, Art. 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 

prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a 

Administração Pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos 

contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade (…) Fraude em 

licitação ou contrato, Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela 

decorrente, mediante: I – entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade 

diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais; II – fornecimento, como verdadeira ou 

perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido; 

III – entrega de uma mercadoria por outra; IV – alteração da substância, qualidade ou quantidade da 

mercadoria ou do serviço fornecido; V – qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa 

para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato (…)”. 

[5] LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de 

atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras 

providências (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), temos: Art. 1º “O sistema de responsabilização por 

atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas 

funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. § 1º 

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta 

Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de 

alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. 

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso 

com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”. (…) Art. 2º “Para os efeitos 

desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 

outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 

1º desta Lei”. Art. 3º “As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo 

agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. § 1º Os sócios, os 

cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de 

improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação 
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e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação”. CAPÍTULO II – Dos Atos de 

Improbidade Administrativa – Seção I – Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam 

Enriquecimento Ilícito: Art. 9º “Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento 

ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 

do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 

1º desta Lei, e notadamente: I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 

outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente 

de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público; II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 

facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; III – perceber vantagem econômica, 

direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de 

serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; IV – utilizar, em obra ou serviço particular, 

qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta 

Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades; V 

– receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 

prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 

atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; VI – receber vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras 

públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei; VII – adquirir, para 

si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, 

bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo 

agente da licitude da origem dessa evolução; VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 

consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido 

ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade; IX – 

perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 

natureza; X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato 

de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu 

patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas 

no art. 1° desta lei; XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei”. Seção II – Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário: Art. 10. “Constitui ato de improbidade administrativa que 
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causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda 

patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: I – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; II – permitir ou 

concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 

patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie; IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de 

bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação 

de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta 

ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado; VI – realizar operação financeira sem 

observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; VII – conceder 

benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie; VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias 

com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; 

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; X – agir 

ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do 

patrimônio público; XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 

qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente; XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a 

prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem 

observar as formalidades previstas na lei. XVI – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a 

incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 

públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, 

sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; XVII – permitir ou 

concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos 

transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a 
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observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; XVIII – celebrar parcerias da 

administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie; XIX – agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das 

prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas; XX – liberar 

recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância 

das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. XXI – (revogado); XXII – 

conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do 

art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003”. Seção III – Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública: Art. 11. “Constitui ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão 

dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das 

seguintes condutas: (…) III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em 

risco a segurança da sociedade e do Estado; IV – negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; V 

– frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de 

procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; VI 

– deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, 

com vistas a ocultar irregularidades; VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes 

da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço. VIII – descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de 

contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. XI – nomear cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 

administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; XII – praticar, no âmbito da 

administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 

37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e 

personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. § 1º Nos 

termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de 

janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for 

comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si 

ou para outra pessoa ou entidade. § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de 
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improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de 

improbidade administrativa instituídos por lei. § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de 

que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função 

pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. § 4º Os atos de 

improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem 

passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de 

enriquecimento ilícito dos agentes públicos”. 

[6] LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR” (CDC): Art. 1° “O 

presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 

social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 

Transitórias”. (…) CAPÍTULO II – Da Política Nacional de Relações de Consumo – Art. 4º “A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 

à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II – ação governamental no 

sentido de proteger efetivamente o consumidor: (…) d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho”. 

[7] LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965, “CÓDIGO ELEITORAL” (CE): CAPÍTULO II – DOS CRIMES ELEITORAIS 

– Art. 299 “Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou 

qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a 

oferta não seja aceita: Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. Art. 300. 

Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado 

candidato ou partido: Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa”. (…) CAPÍTULO 

VI – DAS NULIDADES DA VOTAÇÃO – Art. 220. É nula a votação: I – quando feita perante mesa não nomeada 

pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei; II – quando efetuada em folhas de votação falsas; 

III – quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas; IV – 

quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios; V – quando a seção eleitoral tiver sido 

localizada com infração do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135. Parágrafo único. A nulidade será pronunciada 

quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e a encontrar provada, não lhe sendo lícito 

supri-la, ainda que haja consenso das partes. Art. 221. É anulável a votação: I – quando houver extravio de 

documento reputado essencial; II – quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato 

constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento; III – quando votar, sem as cautelas do 
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art. 147, § 2º: a) eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais 

de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido; b) eleitor de outra seção, salvo a 

hipótese do art. 145; c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Art. 222. É também 

anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou 

emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. § 1º (Revogado pelo art. 47 

da Lei nº 4.961/1966). § 2º (Revogado pelo art. 47 da Lei nº 4.961/1966). Art. 223. A nulidade de qualquer 

ato, não decretada de ofício pela junta, só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser 

alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. § 1º Se a 

nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade 

que para tanto se apresente. § 2º Se se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, 

assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 (dois) dias. § 3º A 

nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em 

recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá 

ser arguida. Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do 

Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas 

as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) 

dias. § 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o 

procurador regional levará o fato ao conhecimento do procurador-geral, que providenciará junto ao Tribunal 

Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. § 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos 

neste capítulo o Ministério Público promoverá, imediatamente, a punição dos culpados. § 3º A decisão da 

Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de 

candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, 

independentemente do número de votos anulados. § 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas 

da Justiça Eleitoral e será: I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do 

mandato; II – direta, nos demais casos. 

[8] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: Art. 2º “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Art. 95. “Os juízes gozam das 

seguintes garantias: (…) Parágrafo único. Aos juízes é vedado: I – exercer, ainda que em disponibilidade, 

outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 

participação em processo; III – dedicar-se à atividade político-partidária. IV – receber, a qualquer título ou 

pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as 

exceções previstas em lei;”. Pela LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950 que define os crimes de 

responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, temos: PARTE TERCEIRA – TÍTULO I – 
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CAPÍTULO I – DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Art. 39. “São crimes de responsabilidade 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: 1- altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a 

decisão ou voto já proferido em sessão do Tribunal; 2 – proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito 

na causa; 3 – exercer atividade político-partidária; 4 – ser patentemente desidioso no cumprimento dos 

deveres do cargo; 5 – proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decoro de suas funções”. 

Art. 39-A. “Constituem, também, crimes de responsabilidade do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou 

de seu substituto quando no exercício da Presidência, as condutas previstas no art. 10 desta Lei, quando por 

eles ordenadas ou praticadas”. O Art. 10 refere-se aos crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. 

TÍTULO II – DO PROCESSO E JULGAMENTO – CAPÍTULO I – DA DENÚNCIA – Art. 41. “É permitido a todo 

cidadão denunciar perante o Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral 

da República, pelos crimes de responsabilidade que cometerem (artigos 39 e 40)”. Em relação às ameaças 

sofridas por alguns integrantes do Poder Legislativo por parte do STF, vale também ressaltar a garantia da 

Imunidade Parlamentar presente no Art. 53. “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, 

por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do 

diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. § 2º Desde a expedição do 

diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 

inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para 

que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 35, de 2001). Art. 93. “Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (…) IX todos os julgamentos 

dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente 

a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação”; Art. 97. “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público”. Ainda, pela DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, “CÓDIGO 

PENAL”, destacamos: “Ameaça, Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro 

meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave… (…); Perseguição, Art. 147-A. Perseguir alguém, 

reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a 

capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou 

privacidade”. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941, “CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (CPP): 

Juiz das Garantias, Art. 3º-A. “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase 

de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. Art. 233. “As cartas 

particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo”. Art. 257. “Ao 
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Ministério Público cabe: I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste 

Código; e II – fiscalizar a execução da lei”. 

[9] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: Conforme exige o Art. 101, C.F.: “O 

Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e 

cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.” Considera-

se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta, no âmbito da sociedade, de reconhecida 

idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta. Este requisito, a priori 

indefinido, relaciona-se com o princípio da moralidade, orientador de qualquer atividade da administração 

pública. Importa o referido princípio na exigência da atuação ética dos agentes públicos. Meireles apud 

Santos e Inglesi (2008, p. 60), explica que “o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade 

de atuar, deve, necessariamente, distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não poderá 

desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o 

justo e o injusto, o conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto 

e desonesto”. LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 14 DE MARÇO DE 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional: Art. 2º – “O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em 

todo o território nacional, compõem-se de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, 

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada”. Art. 35 – “São deveres do magistrado: I – Cumprir e fazer cumprir, 

com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; II – não exceder 

injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar; III – determinar as providências necessárias para 

que os atos processuais se realizem nos prazos legais; IV – tratar com urbanidade as partes, os membros do 

Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que 

o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de 

urgência. V – residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado; 

VI – comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se ausentar 

injustificadamente antes de seu término; VII – exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, 

especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das 

partes; VIII – manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”. Art. 36 – “É vedado ao magistrado: 

I – exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como 

acionista ou quotista; II – exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de 

qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração; III – manifestar, por 

qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo 

depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em 
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obras técnicas ou no exercício do magistério”. (…) Art. 49 – “Responderá por perdas e danos o magistrado, 

quando: I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II – recusar, omitir ou retardar, sem 

justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes”. CÓDIGO DE ÉTICA DA 

MAGISTRATURA NACIONAL: “O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no exercício da competência que lhe 

atribuíram a Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, I e II), a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 60 da 

LC nº 35/79) e seu Regimento Interno (art. 19, incisos I e II); CONSIDERANDO que a adoção de Código de 

Ética da Magistratura é instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em 

sua autoridade moral; CONSIDERANDO que o Código de Ética da Magistratura traduz compromisso 

institucional com a excelência na prestação do serviço público de distribuir Justiça e, assim, mecanismo para 

fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário; CONSIDERANDO que é fundamental para a magistratura 

brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e exemplar de cidadania em face 

dos demais grupos sociais; CONSIDERANDO que a Lei veda ao magistrado “procedimento incompatível com 

a dignidade, a honra e o decoro de suas funções” e comete-lhe o dever de “manter conduta irrepreensível 

na vida pública e particular” (LC nº 35/79, arts. 35, inciso VIII, e 56, inciso II); e CONSIDERANDO a necessidade 

de minudenciar os princípios erigidos nas aludidas normas jurídicas; RESOLVE: Aprovar e editar o presente 

CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, exortando todos os juízes brasileiros à sua fiel 

observância. CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS – Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta 

compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da 

independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do 

segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da 

honra e do decoro. Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis 

do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. Art. 3º A 

atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, 

objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas”.  

[10] CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988: Art. 37. “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência…” (…) § 4º “Os 

atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, 

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível”. TÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES – CAPÍTULO I – DO PODER LEGISLATIVO 

– SEÇÃO I – DO CONGRESSO NACIONAL: Art. 44. “O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 

que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO 

CONGRESSO NACIONAL: Art. 49. “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (…) XI – zelar pela 



27 
 

preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes”. SEÇÃO IV 

– DO SENADO FEDERAL: Art. 52. “Compete privativamente ao Senado Federal:” (…) “II processar e julgar os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional 

do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 

responsabilidade;”. LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999 que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal: Art. “2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos 

administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I – atuação conforme a lei e o Direito; II – 

atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo 

autorização em lei; III – objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 

agentes ou autoridades; IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; V – divulgação 

oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; VI – adequação 

entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII – indicação dos pressupostos de fato e de 

direito que determinarem a decisão; VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 

dos administrados; IX – adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados; X – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação 

de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar 

sanções e nas situações de litígio; XI – proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 

previstas em lei; XII – impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 

interessados; XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 

fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”. (…) CAPÍTULO XI – DO DEVER 

DE DECIDIR – Art. 48. “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos 

administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Art. 49. “Concluída a 

instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada”. 

[11] LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990: Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 

Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. “Art. 1º 

– São inelegíveis: I – para qualquer cargo:” (…) conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 

2010, conhecida como LEI DA “FICHA-LIMPA”, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 

que estabelece, de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de 

cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a 
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probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato; temos: (…) “c) o Governador e o Vice-

Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos 

por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica 

do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos 

subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos; d) os que tenham contra sua pessoa 

representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual 

concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; e) 

os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde 

a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: 1. 

contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o 

patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à 

inabilitação para o exercício de função pública; 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 7. de 

tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à condição 

análoga à de escravo; 9. contra a vida e a dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando; f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo 

de 8 (oito) anos; g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 

por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para 

as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se 

o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão 

de mandatários que houverem agido nessa condição; h) os detentores de cargo na administração pública 

direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou 

político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 

para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 

(oito) anos seguintes; (…) j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, 

captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em 

campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar 

da eleição; k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os 

membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras 

Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de 
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autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se 

realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos 

subsequentes ao término da legislatura; l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 

administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o 

trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena; m) os que forem 

excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em 

decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou 

suspenso pelo Poder Judiciário; n) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 

por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união 

estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que 

reconhecer a fraude; o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo 

administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido 

suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas 

responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por 

órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o 

procedimento previsto no art. 22; q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem 

aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou 

que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo 

disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos; (…)”.  

[12] LEI Nº 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019: Art. 1º “Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, 

cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-

las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído”. Art. 9º “Decretar medida de privação da liberdade em 

manifesta desconformidade com as hipóteses legais:” (…) Art. 15. “Constranger a depor, sob ameaça de 

prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar 

sigilo (…)”. Art. 23. “Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado 

de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar 

criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade” (…) Art. 27. “Requisitar instauração ou instaurar 

procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer 

indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa”. 
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[13] “SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES”: Previsto na CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL DE 1988 em seu Art. 136, o (i) Estado de Defesa busca “preservar ou prontamente restabelecer a 

ordem pública ou a paz social”. Nesse sentido, a Constituição prevê duas hipóteses de ameaça: grave e 

iminente instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções na natureza. Existe ainda duas 

restrições explícitas, previstas pelo Art. 136: que o Estado de Defesa ocorra em “locais restritos e 

determinados” e que, antes de sua decretação, sejam ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 

Defesa Nacional (vale ressaltar que esses órgãos são meramente consultivos, não estando o Presidente 

obrigado a adotar seus pareceres). No que se refere aos procedimentos, o Estado de Defesa é de 

competência do Presidente da República, que o aciona mediante Decreto Presidencial. O (ii) Estado de Sítio, 

previsto no Art. 137 da Constituição Federal, pode ser acionado em três hipóteses, com aplicações 

diferentes: comoção grave de repercussão nacional (inciso I, primeira parte); fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o Estado de Defesa (inciso I, parte final) e declaração de estado de 

guerra ou resposta a agressão armada estrangeira (inciso II). Diferentemente do que ocorre no Estado de 

Defesa, a CF/88 determina que o Congresso deve ser consultado previamente. Dessa forma, se o Congresso 

rejeitar a decisão, o Estado de Sítio não entrará em vigor. A (iii) Intervenção Federal compreende um terceiro 

Estado de Exceção, que, entretanto, não pode ser confundido com os Estados de Defesa e de Sítio, 

merecendo um estudo à parte. Se a Constituição Federal determina que a República Federativa do Brasil é 

composta pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, conferindo autonomia a todos esses entes, a 

Intervenção Federal representa uma situação de anormalidade, quando é permitida a suspensão temporária 

dessa autonomia. Sendo um Estado de Exceção, só há de ocorrer nos casos taxativamente estabelecidos pela 

Constituição e indicados como exceção ao Princípio da Não Intervenção, conforme o Art. 34 e 35 da CF/88. 

A iniciativa da intervenção federal pode ser do próprio Presidente da República, de ofício, de modo 

espontâneo e discricionário, cabendo a ele avaliar a conveniência e a oportunidade do ato, como por 

exemplo, no Art. 34, I, II, III e V da CF: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, 

exceto para: I – manter a integridade nacional; II – repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da 

Federação em outra; III – pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; V – reorganizar as finanças 

da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 

consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas 

nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei;”. Estes três modelos de Estado de Exceção, são 

tidos no Brasil como formas constitucionais de “Intervenção Militar” interna, existindo ainda a forma externa 

que é chamada de “Intervenção Militar Internacional” feita por um país ou grupo em outro território, a qual 

ocorre as vezes por questões humanitárias como as realizadas pela ONU. 
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[14] Fundamento com base na CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 no Art. 142, 

o qual afirma que: “As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” Cabe, ainda, destacar que as Forças 

Armadas agem em absoluta conformidade com a Carta Magna, Leis e Normas que regulam sua atuação em 

operações e sempre balizando suas ações em três princípios: Legitimidade, Legalidade e Estabilidade 

(normas gerais estabelecidas na LEI COMPLEMENTAR Nº 97, alterada pela LEI COMPLEMENTAR Nº 36 e LEI 

COMPLEMENTAR Nº 177), representando internamente a última trincheira do Estado Democrático de 

Direito. 

[15] LEI Nº 14.197, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021: Acrescenta o Título XII na Parte Especial do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), relativo aos crimes contra o Estado Democrático de 

Direito; e revoga a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional), e dispositivo do 

Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). CAPÍTULO I – DOS CRIMES 

CONTRA A SOBERANIA NACIONAL: Atentado à soberania – Art. 359-I. Negociar com governo ou grupo 

estrangeiro, ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o País ou invadi-lo: (…); 

Espionagem – Art. 359-K. Entregar a governo estrangeiro, a seus agentes, ou a organização criminosa 

estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação 

classificados como secretos ou ultrassecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a 

preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional (…); CAPÍTULO II – DOS CRIMES CONTRA AS 

INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS: Abolição violenta do Estado Democrático de Direito – Art. 359-L. Tentar, com 

emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo 

o exercício dos poderes constitucionais (…); Golpe de Estado – Art. 359-M. Tentar depor, por meio de 

violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído (…); CAPÍTULO III – DOS CRIMES CONTRA 

O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS NO PROCESSO ELEITORAL: Interrupção do processo 

eleitoral – Art. 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, mediante violação 

indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral 

(…); Violência política – Art. 359-P. Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual 

ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional (…); CAPÍTULO IV – DOS CRIMES CONTRA O FUNCIONAMENTO DOS 

SERVIÇOS ESSENCIAIS: Sabotagem – Art. 359-R. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, 

estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado 

Democrático de Direito (…); CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES COMUNS: Art. 359-T. Não constitui crime previsto 
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neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação 

de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou 

de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais (…). Da LEI Nº 5.250, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 1967, “LEI DE IMPRENSA”, temos: Art . 12. “Aqueles que, através dos meios de informação e 

divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação 

ficarão sujeitos às penas desta Lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único. São meios 

de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os 

serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos”. (…) Art 16. “Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos 

verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem: I – perturbação da ordem pública ou alarma social; 

II – desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira ou de qualquer empresa, 

pessoa física ou jurídica; III – prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 

IV – sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro”. (…) 

Art 20. “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime” (…) Art . 21. “Difamar 

alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação” (…) Art. 22. “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 

dignidade ou decoro”. 

[16] DECRETO Nº 10.998, DE 15 DE MARÇO DE 2022 – ANEXO I – ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO 

DA DEFESA – CAPÍTULO I – DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA: Art. 1º O Ministério da Defesa tem como 

áreas de competência: XVI – atuação das Forças Armadas, quando couber: a) na garantia da lei e da ordem, 

com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; b) na garantia 

da votação e da apuração eleitoral; (…). Neste sentido, tendo em vista o elevado grau de risco que este 

processo representa e o descrédito dos membros do Poder Judiciário para coordenar as eleições, para 

minimizar as ameaças existentes no Brasil e, externamente, em países aonde haverá votação, destacamos 

que é necessário: assegurar a proteção e obrigatoriedade no cumprimento dos preceitos constitucionais e 

legais pertinentes; questões procedimentais e técnicas com foco especial para o uso das urnas eletrônicas 

(garantia de integridade da maioria das máquinas a serem utilizadas) desde a sua contratação abordando 

responsabilidades, garantias e riscos legais, gestores, engenheiros (parte de eletrônica e de sistemas) e 

equipe técnica responsável, supervisão, projeto, planta e desenho técnico, desenvolvimento, arquitetura e 

uso dos componentes eletrônicos, fornecedores, montagem, análise de sistemas utilizados: firmware e 

software, código-fonte, mecanismos externos, integração, operação / manuseio, documentação, segurança 

física e digital, criptografia, conectividade, testes e auditorias externas (conforme TSE Resolução nº 23.444, 

de 30 de abril de 2015 – Brasília/DF, que dispõe sobre a realização periódica do Teste Público de Segurança 

– TPS – nos sistemas eleitorais que especifica), funcionamento, análise de vulnerabilidades e trilhas de 

auditoria física e digital que possibilitem a análise individualizada voto a voto de forma compreensível a 
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qualquer cidadão independentemente do seu grau de instrução, lacre, armazenamento e transporte físico, 

atendimento aos padrões e normas nacionais e internacionais, controle de qualidade, etc.; bem como a 

auditagem dos institutos de pesquisa de intenções de voto (muitos resultados divulgados são suspeitos 

porque parecem não condizer com a realidade, citando candidatos que não aparecem em locais públicos 

como líderes nas pesquisas, fato que, se comprovado, constitui crime de fraude contra o sistema eleitoral e 

é usado para desviar a opinião pública em benefício de candidatos, sendo necessário que o TSE e demais 

interessados não só recebam os dados já formulados, mas que também participem de todo o processo de 

pesquisa para constatar realmente que a metodologia adotada é legítima e imparcial, tendo em vista o 

interesse econômico de empresas privadas que realizam esta atividade de forma independente ou que são 

contratadas e pagas por terceiros); acompanhamento dos meios de comunicação (destaque para a 

possibilidade de irregularidades nas inserções da propaganda eleitoral) e das mídias sociais como garantia 

do nível de igualdade e não favorecimento de candidatos / coligações conforme determinam as regras 

eleitorais relacionadas; análise da metodologia e recursos tecnológicos (aonde serão processados os dados, 

sistemas utilizados e seus códigos-fontes, segurança da rede, hardware utilizado, criptografia, segurança, 

disponibilidade, etc.) utilizados durante a apuração / contagem dos votos e divulgação dos resultados que 

devem ocorrer de forma pública em respeito aos princípios da publicidade e da transparência. MESMO 

OBSERVANDO TODAS ESTAS QUESTÕES, DESTACAMOS QUE APENAS IMPLEMENTANDO O REGISTRO FÍSICO 

DO VOTO É POSSÍVEL OBTER MAIOR SEGURANÇA E GARANTIR UM PROCESSO DE AUDITORIA EFICAZ E 

TRANSPARENTE (existência da PORTARIA Nº 578, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 que Institui a Comissão de 

Transparência das Eleições – CTE – e o Observatório da Transparência das Eleições – OTE; e PORTARIA Nº 

579, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021, torna pública a composição da Comissão de Transparência das Eleições – 

CTE) COMO É EXIGIDO POR LEI E PROPOSTO EM NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

(destaque para a ABNT NBR ISO/IEC 27001 e 27002 que definem, respectivamente, os requisitos e as 

melhores práticas para o Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI). A situação de conflito 

institucional, o envolvimento de membros do alto escalão do Poder Público em escândalos de corrupção, o 

ativismo político por parte do Poder Judiciário e a consequente perda da confiança por parte da população 

nos dirigentes das eleições torna o processo ainda mais arriscado, podendo inviabilizar qualquer tentativa 

de uma auditoria eficaz e possibilidade de persecução penal em tempo hábil antes da posse do novo 

mandatário. Trata-se de uma questão de Segurança Nacional que deve ser considerada pelas instituições 

legalmente competentes nos termos da Constituição, não sendo aceitável dentro de uma margem de 

tolerância estabelecida com base em todos os fatos relacionados ao processo quaisquer riscos à democracia 

de implementação de um processo ou sistema sem legalidade, transparência (a questão de uso de uma 

“caixa-preta” e da “sala secreta”) ou que possa ser inseguro (o conceito da famosa “roleta-russa”, que pode 

dar certo ou, na pior hipótese, errado, onde o erro representaria uma verdadeira tragédia por representar a 
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violação do Estado Democrático de Direito). Por fim, nos termos da Constituição, “todo o poder emana do 

povo” (Art. 1º, C.F.), sendo esse poder exercido democraticamente por meio do sufrágio universal que 

representa a soberania popular. “Triste do poder que não pode”! 

[17] Identidade apresentada em envio da versão inicial desta CARTA-ABERTA (DENÚNCIA) ao Ministério 

Público Federal – MPF via formulário eletrônico (Link: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/ouvidoria) no 

dia 12 de Dezembro de 2016, bem como pelo portal de denúncias do Fala.BR - Plataforma Integrada de 

Ouvidoria e Acesso à Informação; em atenção ao disposto no Art. 5º, IV da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 que de forma expressa afirma “é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato;”. Também, sob proteção do que for garantido nos termos da LEI Nº 13.709, DE 

14 DE AGOSTO DE 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e LEI Nº 13.853, DE 8 DE JULHO DE 

2019, que altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e 

para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dá outras providências. Destacamos que, em 

virtude das constantes mudanças na conjuntura político-econômica nacional e internacional, este 

documento poderá ser atualizado e a última versão estará disponível online via website 

MOVIMENTOBRASILONLINE.COM. Texto publicado em 07/09/2021 e atualizado em 25/12/2022. 

CONFIGURAM PROVAS DOS FATOS TODAS AS NOTÍCIAS, FOTOS E VÍDEOS QUE ESTÃO SENDO VEICULADOS 

EM FORMATO DIGITAL EM NOSSO PORTAL MOVIMENTOBRASILONLINE.COM E PÁGINAS NA MÍDIA SOCIAL, 

BEM COMO AS INÚMERAS MANIFESTAÇÕES DE CARÁTER PACÍFICO E DEMOCRÁTICO QUE ESTÃO SENDO 

REALIZADAS EM TODO O PAÍS. A REFORMA POLÍTICA PERTENCE AO POVO! #AliancaPeloBrasil 

 

 In memoriam da Força Expedicionária Brasileira – FEB. “Por mais terras que eu percorra, não permita 

Deus que eu morra sem que volte para lá…” (Canção do Expedicionário). Saudação à todos os 

veteranos que arriscaram suas vidas em defesa da liberdade e aos herdeiros cuja missão é manter 

esta chama acesa. “A cobra está fumando!”  Brasil acima de tudo! Selva! 

Há +500 anos vivendo neste engano! A hora de acabar com esta vergonha é agora! Nós não iremos 

descansar até que todos sejam afastados e punidos! 
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ANEXOS 

FATOS PUBLICADOS EM MÍDIAS OFICIAIS DE DIVERAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 

ENTIDADES DE IMPRENSA EM GERAL 
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ANEXO I 

OPERAÇÃO LAVA-JATO – CORRUPÇÃO GENERALIZADA – FRAUDES LICITATÓRIAS – 
ENVOLVIMENTO DE POLÍTICOS, EMPREITEIRAS, BANCOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 

ENRRIQUECIMENTO ILÍCITO – FRAUDE ELEITORAL – RISCOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – 
COMPROMETIMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 

 

A Operação Lava Jato, uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história 
recente do Brasil, teve início em março de 2014. Na época, quatro organizações criminosas que teriam a participação 
de agentes públicos, empresários e doleiros passaram a ser investigadas perante a Justiça Federal em Curitiba. A 
operação apontou irregularidades na Petrobras, maior estatal do país, e contratos vultosos, como o da construção 
da usina nuclear Angra 3.  

Por causa da complexidade do esquema, políticos e econômicos, novas frentes de investigação foram abertas em 
vários estados como Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Também resultou na instauração de inquéritos 
criminais junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar fatos atribuídos 
a pessoas com prerrogativa de função. 

No MPF, a condução das investigações ficou a cargo de procuradores da República, que estruturaram o trabalho 
investigativo em forças-tarefas. A primeira delas surgiu em Curitiba. Em seguida, portarias regulamentaram o 
funcionamento das forças-tarefas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Equipes da operação atuaram ainda nos 
Tribunais Regionais Federais da 2ª região (RJ/ES) e 4ª região (RS/SC/PR).  

Entre as características de uma força-tarefa estão a provisoriedade e a transitoriedade. Nesse modelo, o procurador 
natural escolhe colegas do MPF para auxiliá-lo. O ato que autoriza a atuação conjunta cabe ao procurador-geral da 
República e está condicionado à manifestação favorável das unidades nas quais estão lotados os indicados. 

A designação de um procurador para atuar em uma FT pode se dar nos modelos de acumulação – 
quando o indicado mantém o trabalho integral no próprio ofício – ou de desoneração, quando se afasta do trabalho 
ordinário de forma parcial ou total. 

Após mais de seis anos de funcionamento ininterrupto, período em que as designações para atuação conjunta foram 
prorrogadas, em 2021 o trabalho foi incorporado pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaecos). Previstos na Resolução 146, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) 
desde 2013, os Gaecos conferem estabilidade e caráter duradouro às investigações. Também resolvem a questão 
das designações precárias dos integrantes das forças-tarefas, uma vez que os componentes têm mandato 
renovável de dois anos.  
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Em primeira instância – no caso do Paraná e do Rio de Janeiro –, os processos e inquéritos resultantes da Lava Jato 
passam a compor o acervo dos Gaecos, e o procurador natural, nesse caso, é auxiliado por um grupo permanente, 
formado a partir de critérios objetivos nas próprias Procuradorias da República no respectivo estado. 

Nas portarias que oficializaram o modelo, a PGR previu período de transição, incorporando aos Gaecos os 
procuradores das forças-tarefas lotados naqueles estados e prorrogando as designações dos que são cedidos por 
outras unidades do MPF. Atualmente, os Gaecos estão presentes em Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pará e 
Amazonas – e está prevista a criação de outro no Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, por decisão da procuradora 
titular do 5º Ofício Criminal, parte dos feitos decorrentes da operação foram redistribuídos na própria unidade. 
 
Para saber mais sobre o Gaeco clique aqui.  

 

 Por que Lava Jato? 

O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis 
para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. 
Embora os trabalhos tenham avançado para outros rumos, o nome inicial se consagrou.  

No primeiro momento, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que 
são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso 
esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. 

Nesse esquema, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos executivos da estatal e 
outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários 
superfaturados. Esse suborno era distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros 
investigados na primeira etapa. 

Como funcionava o esquema  

As empreiteiras – Em um cenário normal, empreiteiras concorreriam entre si, em licitações, para conseguir os 
contratos da Petrobras, e a estatal contrataria a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço. Neste caso, 
as empreiteiras se cartelizaram em um “clube” para substituir uma concorrência real por uma aparente. Os preços 
oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas nas quais se definia quem ganharia o 
contrato e qual seria o preço, inflado em benefício privado e em prejuízo dos cofres da estatal. O cartel tinha até um 
regulamento, que simulava regras de um campeonato de futebol, para definir como as obras seriam distribuídas. 
Para disfarçar o crime, o registro escrito da distribuição de obras era feito, por vezes, como se fosse a distribuição de 
prêmios de um bingo. 

Funcionários da Petrobras – As empresas precisavam garantir que apenas aquelas do cartel fossem convidadas para 
as licitações. Por isso, era conveniente cooptar agentes públicos. Os funcionários não só se omitiam em relação ao 
cartel, do qual tinham conhecimento, mas o favoreciam, restringindo convidados e incluindo a ganhadora dentre as 
participantes, em um jogo de cartas marcadas. Segundo levantamentos da Petrobras, eram feitas negociações 
diretas injustificadas, celebravam-se aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam-se contratações 
com supressão de etapas relevantes e vazavam informações sigilosas, entre outras irregularidades. 

Operadores financeiros – Os operadores financeiros ou intermediários eram responsáveis não só por intermediar o 
pagamento da propina, mas especialmente por entregar a propina disfarçada de dinheiro limpo aos beneficiários. 
Em um primeiro momento, o dinheiro ia das empreiteiras até o operador financeiro. O repasse era feito em espécie, 
por movimentação no exterior e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. Num segundo 
momento, o dinheiro ia do operador financeiro até o beneficiário em espécie, por transferência no exterior ou 
mediante pagamento de bens. 
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Agentes políticos – Outra linha da investigação – correspondente à sua verticalização – começou em março de 2015, 
quando o então procurador-geral da República Rodrigo Janot apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 28 
petições para a abertura de inquéritos criminais destinados a apurar fatos atribuídos a 55 pessoas, das quais 49 eram 
titulares de foro por prerrogativa de função (“foro privilegiado”). Eram pessoas que à época integravam ou estavam 
relacionadas a partidos políticos responsáveis por indicar e manter os diretores da Petrobras. Elas foram citadas em 
colaborações premiadas, feitas na primeira instância mediante delegação do procurador-geral. A primeira instância 
passou a investigar os agentes políticos sem foro por prerrogativa de função, por improbidade administrativa, nas 
áreas cível e criminal.  

Essa repartição política revelou-se mais evidente em relação às seguintes diretorias: de Abastecimento, ocupada por 
Paulo Roberto Costa, entre 2004 e 2012, indicado pelo PP, com posterior apoio do MDB; de Serviços, ocupada por 
Renato Duque, entre 2003 e 2012, indicado pelo PT; e Internacional, ocupada por Nestor Cerveró, entre 2003 e 
2008, indicado pelo MDB.  

Para o procurador-geral da República, esses grupos políticos agiam em associação criminosa, de forma estável, com 
comunhão de esforços e unidade de desígnios para praticar diversos crimes, entre os quais corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro. Fernando Baiano e João Vacari Neto atuavam no esquema criminoso como operadores 
financeiros, em nome de integrantes do MDB e do PT. 

A investigação se expande para os tribunais – Paralelamente à operação iniciada no Paraná, com o objetivo de dar 
mais celeridade aos processos envolvendo investigados com foro especial, foi criado, em janeiro de 2015, um grupo 
de trabalho formado por membros do MPF e do MPDFT para auxiliar a Procuradoria-Geral da República na análise 
dos processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Em março de 2015, instituiu-se uma força-tarefa na 
Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR4) para atuar junto ao TRF4. E em dezembro do mesmo ano, o 
Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) criou uma força-tarefa para atuar na Lava Jato perante o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

Desdobramentos no Distrito Federal - A partir de decisões do STF, a primeira instância do Ministério Público Federal 
passa a ter competência para atuar em casos da Operação Lava Jato. As deliberações do STF se deram em virtude de 
desmembramentos de inquéritos ou denúncias relativas a pessoas sem prerrogativa de foro, bem como de casos em 
que o relator decidiu por não ter conexão com o esquema criminoso instalado na Petrobras. 

Os primeiros casos chegaram à Procuradoria da República no Distrito Federal em 2016. No entanto, a unidade não 
constituiu um grupo específico para atuar nos casos, a exemplo do que ocorreu no Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro. As distribuições foram feitas para os ofícios que atuam no combate à corrupção. 

Saiba mais sobre os desdobramentos da Lava Jato no DF 

  

Fluxo da investigação 

Papel dos órgãos 

Em casos simples, o fluxo do trabalho de investigação e o processamento criminal costumam ser lineares. A Polícia 
investiga o fato, remetendo ao Ministério Público sua conclusão. O Ministério Público avalia a investigação policial e 
decide se acusará o investigado ou não. Na hipótese de acusar, entra em cena o Poder Judiciário, que julgará o caso. 

No caso Lava Jato, a Polícia Federal conduziu a investigação inicial, pedindo o monitoramento de conversas dos 
investigados e a realização da maior parte das buscas, apreensões e prisões, também por ela executadas. Na 
condução das investigações, a Polícia ouviu investigados, colheu documentos e analisou provas, elaborando 
relatórios que foram encaminhados ao Ministério Público Federal. 
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Os procuradores da República que atuam no caso, além de ratificarem os pedidos da Polícia perante a Justiça e de 
atuarem como fiscais do procedimento policial, dirigiram trabalhos investigativos e analisaram provas e relatórios 
produzidos pela Polícia para formular as acusações criminais. Por meio do intercâmbio de informações com a Receita 
Federal, o Ministério Público pediu e obteve a ampliação da investigação sobre familiares do ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa. 

Quando das acusações criminais, que são de responsabilidade dos procuradores da República, foi também o 
Ministério Público Federal que obteve perante a Justiça o bloqueio dos patrimônios dos réus. 

Integração entre MPF e PF 

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal trabalharam de modo integrado. Ambos foram e são essenciais para 
o sucesso do caso. As medidas solicitadas à Justiça e operacionalizadas pela Polícia foram feitas com o aval e 
concordância do Ministério Público, e as atividades dos procuradores da República contaram com a concordância e o 
apoio da PF. O caso é um exemplo de união de esforços para lutar contra a corrupção, a impunidade e o crime 
organizado. 

Outros órgãos 

Também se uniram ao trabalho de investigação e responsabilização dos criminosos, sob a coordenação do Ministério 
Público Federal: 

Inteligência da Receita Federal 

A partir do afastamento do sigilo fiscal de pessoas e empresas, auditores da Receita Federal, mediante demanda do 
Ministério Público, analisaram milhares de dados, entregando aos procuradores da República mapas do fluxo da 
propina e de movimentações de dinheiro altamente suspeitas. 

Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) 

Prestou informações sobre movimentações financeiras suspeitas e atípicas, o que contribuiu com o direcionamento 
dos trabalhos de investigação. 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Controladoria Geral da União (CGU) 

A proteção dos colaboradores, que é essencial para o incentivo à cooperação e à consequente expansão das 
investigações, depende da atuação adequada desses órgãos. O Cade tem contribuído com a investigação do cartel, 
analisando milhares de dados. 

Departamento de Recuperação de Ativos e de Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça 

Auxiliou no encaminhamento e recebimento de pedidos de cooperação internacional, bem como em tratativas com 
autoridades estrangeiras, em paralelo à Secretaria de Cooperação Jurídica (SCI) do Ministério Público Federal. 

Petrobras (vítima) 

Encaminhou grande volume de informações demandadas pelo Ministério Público. 

Link: https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso 
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Exibindo 413 itens 

 

09/03/2021 

Processo penal  

5014916-47.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia relativa a pagamento de valores indevidos a Romero Jucá e outros, bem como 
lavagem de dinheiro, em razão da retomada das obras civis de Angra 3, que estavam paralisadas há mais 
de vinte anos. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá, José Augusto Ferreira dos Santos, Felipe Guimarães Ferreira dos Santos e Fábio Augusto 
Guimarães Ferreira dos Santos  

 

09/03/2021 

Processo penal  

5014902-63.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia relativa a pagamento de valores indevidos a Edison Lobão e outros, bem como 
lavagem de dinheiro, em razão da retomada das obras civis de Angra 3, que estavam paralisadas há mais 
de vinte anos. 

ENVOLVIDOS 

Edison Lobão, Márcio Lobão, Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho e Vinícius Peixoto Gonçalves  
 

07/03/2021 

Processo penal (Segredo de Midas)  
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5014041-77.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em face de Luiz Arthur Andrade Correia por manipulação de mercado de 
capitais. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Arthur Andrade Correia  
 

07/03/2021 

Processo penal (Segredo de Midas)  

5014039-10.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em face do empresário Eike Batista por manipulação de mercado de 
capitais. Eduardo Plass, José Mario Caldas Osorio, Carlos Henrique Vieira Brandão dos Santos, Carlos 
Eduardo Reis da Matta, Maria Ripper Kós e Priscila Moreira Iglesias também foram denunciados por crime 
de operação de instituição financeira não autorizada e por participação nos crimes de manipulação de 
mercado. 

ENVOLVIDOS 

Eike Batista,  Eduardo Plass, José Mario Caldas Osorio, Carlos Henrique Vieira Brandão dos Santos, Carlos 
Eduardo Reis da Matta, Maria Ripper Kós e Priscila Moreira Iglesias   

DENÚNCIA  
 

02/02/2021 

Processo penal (Clãdestino)  

5007407-65.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em face de Chaaya Moghrabi e Salha Moghrabi pelo cometimento de crime de 
lavagem de dinheiro no valor de R$ 5.362.000,00. 
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ENVOLVIDOS 

Chaaya Moghrabi e Salha Moghrabi   
 

01/02/2021 

Processo penal (Clãdestino)  

5004854-45.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em face de Chaaya Moghrabi e Daniel Hamoui pelo cometimento de crime de 
lavagem de dinheiro no valor de R$ 1.986.669,13. 

ENVOLVIDOS 

Chaaya Moghrabi e Daniel Hamoui  
 

29/01/2021 

Processo penal  

5004626-70.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia por crime contra ordem tributária praticado por Susana Neves Cabral 

ENVOLVIDOS 

Susana Neves Cabral  

DENÚNCIA  
 

21/01/2021 

Processo penal  

5003769-24.2021.4.02.5101 

 

SÍNTESE 
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Trata-se de denúncia por crime contra ordem tributária praticado por Ary Ferreira Filho 

ENVOLVIDOS 

Ary Ferreira Filho  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

18/12/2020 

Processo penal  

5094061-89.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia relacionada ao pagamento, por Dario Messer, de uma denominada “taxa de 
proteção” aos advogados Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luis Gustavo Rodrigues Flores 

ENVOLVIDOS 

Dario Messer,  Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto, Luis Gustavo Rodrigues Flores e Marco Antônio 
Cursini  

DENÚNCIA  
 

18/12/2020 

Processo penal (Clãdestino)  

5095002-39.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo. A denúncia foi oferecida em face de Chaaya 
Moghrabi, Hanna Moghrabi, Nassim Chaaya Moghrabi, Salha Moghrabi, Sarita Moghrabi, NIssim Chreim, 
Thania Nazli Battat Chreim, Albert Cohen, Samha Cohen, Shamoun Cohen e Rouben Cohen pela prática de 
crimes de lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Chaaya Moghrabi, Hanna Moghrabi, Nassim Chaaya Moghrabi, Salha Moghrabi, Sarita Moghrabi, NIssim 
Chreim, Thania Nazli Battat Chreim, Albert Cohen, Samha Cohen, Shamoun Cohen e Rouben Cohen  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  



44 
 

 

13/11/2020 

Processo penal (Pão Nosso)  

5014962-70.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Carlos Eduardo Caminha Garibe, Carlos Felipe da Costa Almeida de 
Paiva Nascimento, Carlos Fernando da Costa Almeida de Paiva Nascimento, Claudio Wilson Miranda, 
Cynthia de Araújo Benarrós, Jorge Alberto Costa Vieira Pinto, Jorge Davies Cellini, Lino Mazza Filho, Luis 
Alberto Costa Vieira Pinto, Raul Fernandes Davies e Sandro Alex Lahmann pela prática de crimes de 
lavagem de dinheiro 

ENVOLVIDOS 

Carlos Eduardo Caminha Garibe, Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, Carlos Fernando da 
Costa Almeida de Paiva Nascimento, Claudio Wilson Miranda, Cynthia de Araújo Benarrós, Jorge Alberto 
Costa Vieira Pinto,  Jorge Davies Cellini, Lino Mazza Filho, Luis Alberto Costa Vieira Pinto, Raul Fernandes 
Davies e Sandro Alex  Lahmann  

DENÚNCIA  
 

07/10/2020 

Processo penal  

5070267-39.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Denúncia oferecida contra Rafael Libman, Mario Libman e Dario Messer por diversos atos de lavagem de 
dinheiro na compra de imóveis, com o uso da empresa Rali Empreendimentos Imobiliários 

ENVOLVIDOS 

Rafael Libman, Mario Libman e Dario Messer  
 

25/09/2020 

Processo penal (E$quema S)  

5066922-65.2020.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Trata-se de desdobramento da Operação E$quema S, denunciados o ex-presidente do Sesc RJ Orlando 
Diniz, o empresário Marcelo Cazzo e os advogados Luiza Nagib Eluf, Frederick Wassef e Marcia Carina 
Castelo Branco Zampiron. Eles são acusados de peculato e lavagem de dinheiro, cometidos a partir do 
desvio de R$ 4,6 milhões das seções fluminenses do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Federação do Comércio (Fecomércio) 

ENVOLVIDOS 

 Orlando Diniz, Marcelo Cazzo, Luiza Nagib Eluf, Frederick Wassef e Marcia Carina Castelo Branco Zampiron  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

24/09/2020 

Processo Penal  

5046420-77.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-funcionário da área de logística da Petrobras, Ademir de Jesus Magalhães, por 
corrupção passiva, e em face do empresário Mariano Marcondes Ferraz, por corrupção ativa, no âmbito da 
operação Lava Jato. As investigações mostram que Ferraz, à época dos fatos denunciados representante da 
empresa Decal do Brasil, do grupo espanhol Decal, ofereceu e efetivamente pagou vantagens indevidas no 
valor de R$ 1.455.160,00 a Magalhães, tendo como contrapartida a celebração de contratos e aditivos com 
a Petrobras em valores superiores a R$ 422.989.381,00 para a prestação de serviços de armazenagem e 
acostagem de navios de granéis líquido em instalações portuárias localizadas no Porto de Suape, em 
Pernambuco.  

 

ENVOLVIDOS 

Ademir de Jesus Magalhães, Mariano Marcondes Ferraz.   

DENÚNCIA  
 

23/09/2020 

Processo penal (Fiat Lux)  

5066473-10.2020.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Trata de denúncia oferecida em desfavor de Ana Cristina Toniolo, Aníbal Gomes, Silas Rondeau, Luis Sá, 
Paulo Arruda, Manfred Nowak, Chaaya Moghrabi, Sarita Moghrabi, Jorge Luz e Bruno Luz pela prática, em 
tese, dos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, em virtude dos fatos apurados na 
Operação Fiat Lux relativamente aos contratos com a empresa AREVA. 

ENVOLVIDOS 

Ana Cristina Toniolo, Aníbal Gomes, Silas Rondeau, Luis Sá, Paulo Arruda, Manfred Nowak, Chaaya 
Moghrabi, Sarita Moghrabi, Jorge Luz e Bruno Luz  

 

22/09/2020 

Processo penal (Fiat Lux)  

5065633-97.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata de denúncia oferecida em desfavor de Othon Pinheiro, Ana Cristina Toniolo, Pérsio Jordani, João 
Reis, Nelson Sabra, Álvaro Lopes, Jorge Luz e Bruno Luz pela prática, em tese, dos crimes de corrupção 
ativa, passiva e lavagem de dinheiro, em virtude dos fatos apurados na Operação Fiat Lux relativamente 
aos contratos com a empresa ACECO. 

ENVOLVIDOS 

Othon Pinheiro, Ana Cristina Toniolo, Pérsio Jordani, João Reis, Nelson Sabra, Álvaro Lopes, Jorge Luz e 
Bruno Luz   

 

22/09/2020 

Processo Penal  

5045966-97.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o empresário Germán Efromovich e o ex-presidente da Transpetro José Sérgio de Oliveira 
Machado, no âmbito da operação Lava Jato, pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, e contra 
o empresário José Efromovich pelo crime de lavagem de dinheiro. Os crimes estão relacionados a esquema 
em contratos de construção de navios celebrados pela estatal com estaleiros dos irmãos Efromovich. A 
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denúncia abrange ilícitos cometidos entre 2008 e 2014 no âmbito do Programa de Modernização e 
Expansão da Frota da Transpetro (Promef), gerando prejuízos à Transpetro estimados em R$ 650 milhões. 

ENVOLVIDOS 

German Efromovich, José Efromovich, José Sérgio de Oliveira Machado.  

DENÚNCIA  
 

14/09/2020 

Processo Penal  

5044305-83.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e o 
presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, pelo crime de lavagem de dinheiro. Eles são acusados da 
prática do crime de lavagem de dinheiro por meio de doações para dissimular o repasse de R$ 4 milhões 
durante o período compreendido entre dezembro de 2013 e março de 2014. Conforme consta na 
denúncia, os valores ilícitos foram repassados mediante quatro operações de doação simulada realizadas 
pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$ 1 milhão.  

ENVOLVIDOS 

Antonio Palocci Filho, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Tarciso Okamotto.   

DENÚNCIA  
 

31/08/2020 

Processo penal  

5055764-13.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Sérgio Cabral, Luiz Carlos Bezerra e Maciste Granha de 
Mello Filho pela prática dos crimes de corrupção e pertinência a organização criminosa relativamente aos 
benefícios conferidos à empresa Construtora Macadame Ltda, contratada pelo Departamento de Estradas 
e Rodagens (DER-RJ). 

ENVOLVIDOS 
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Sérgio Cabral, Luiz Carlos Bezerra e Maciste Granha de Mello Filho  

DENÚNCIA  
 

26/08/2020 

Processo penal (Fiat Lux)  

5054136-86.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata de denúncia oferecida em desfavor de Patrício Junqueira e Bruno Luz pela prática, em tese, dos 
crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, em virtude dos fatos apurados na Operação Fiat Lux 
relativamente aos contratos com a empresa ROVSING DYNAMICS. 

ENVOLVIDOS 

Patrício Junqueira e Bruno Luz  
 

26/08/2020 

Processo penal (Fiat Lux)  

5054131-64.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Othon Pinheiro, Pérsio Jordani, Nelson Sabra, Álvaro Lopes, 
Jorge Luz e Bruno Luz pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, em virtude dos fatos apurados na Operação Fiat Lux relativamente aos contratos com a empresa 
SNC -LAVALIN. 

ENVOLVIDOS 

Othon Pinheiro, Pérsio Jordani, Nelson Sabra, Álvaro Lopes, Jorge Luz e Bruno Luz  
 

26/08/2020 

Processo penal (Fiat Lux)  

5054133-34.2020.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Othon Pinheiro, Pérsio Jordani, Luiz Soares, Nelson Sabra, 
Álvaro Lopes, Jorge Luz e Bruno Luz pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, em virtude dos fatos apurados na Operação Fiat Lux relativamente aos contratos 
com a empresa ALLEN. 

ENVOLVIDOS 

Othon Pinheiro, Pérsio Jordani, Luiz Soares, Nelson Sabra, Álvaro Lopes, Jorge Luz e Bruno Luz  
 

25/08/2020 

Processo Penal  

5041210-45.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia pelo pagamento de R$ 3 milhões por Léo Pinheiro, então presidente da OAS, ao ex-senador Vital 
do Rêgo, na época em que ele exerceu a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Petrobras, instaurada no Congresso Nacional em 2014, em contrapartida à atuação do então parlamentar 
para que os executivos da OAS não fossem convocados para depor nas comissões parlamentares de 
inquérito da Petrobras. A CPI do Senado e a CPMI apuravam os fatos revelados pela Operação Lava Jato e 
praticados por agentes públicos e privados em prejuízo da Petrobras.  

ENVOLVIDOS 

Alexandre Costa de Almeida, Alex Antonio de Azevedo Cruz, Carolina Camara Vasconcelos, Dimitri Chaves 
Gomes Luna, Fabio Magno de Araújo Fernandes, João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, Ramilton Lima 
Machado Junior, Roberto Souza Cunha, Sandro Maciel Fernandes, Vital do Rego Filho.   

DENÚNCIA  
 

24/08/2020 

Processo penal (E$quema S)  

5053463-93.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de 26 pessoas por 43 fatos criminosos, incluindo organização criminosa, 
estelionato, corrupção (ativa e passiva), peculato, tráfico de influência e exploração de prestígio referente 
aos fatos apurados na Operação E$quema S. 
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ENVOLVIDOS 

Orlando Diniz, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Fernando Hargreaves, Marcelo Almeida, Vladimir 
Spíndola, Edgar Leite, Marcelo Henrique de Oliveira, Leonardo Henrique Oliveira, Cristiano Rondon, Ana 
Tereza Basilio, José Roberto Sampaio, Eurico Teles, Flavio Zveiter, Eduardo Martins, Daniel Rossiter, 
Hermann de Almeida, Jamilson de Farias, Antonio Coelho, Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Tiago Cedraz, 
João Cândido Ferreira Leão, Cesar Asfor Rocha, Caio Rocha e Marcelo Nobre.  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

19/08/2020 

Processo Penal  

5040547-96.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra Wanderley Saraiva Gandra e Viggo Andersen, respectivamente representante contratado 
e executivo da dinamarquesa Maersk no Brasil, pelo crime de corrupção ativa, e contra Eduardo Autran, 
então subordinado ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, pelos crimes de 
corrupção passiva e peculato. A denúncia abrange ilícitos cometidos em esquema de corrupção em 
contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras com a Maersk, que resultaram em prejuízos 
na ordem de pelo menos US$ 31,7 milhões à estatal. 

ENVOLVIDOS 

Eduardo Autran de Almeida Junior, Viggo Andersen, Wanderley Saraiva Gandra.   

DENÚNCIA  
 

17/08/2020 

Processo penal (Dardanários)  

5051100-36.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Alexandre Baldy e outros pela prática dos crimes de corrupção, 
peculato e pertinência a organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 
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Alexandre Baldy, Rodrigo Sérgio Dias, Rafael Lousa, Carlos Augusto Brandão, Izídio Ferreira, Guilherme 
Franco Netto, Ricardo Brasil, Manoel Brasil, Edson Giorno, Carlos Giraldes e Paulo Câmara  

DENÚNCIA  
 

20/07/2020 

Processo penal (Ponto Final)  

5046389-85.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia contra nove pessoas pelo cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e contra o 
sistema financeiro relacionados à organização criminosa (Orcrim) instalada no sistema de transporte 
público do Rio de Janeiro (RJ). Nessa etapa da Operação Ponto Final, foram denunciados o ex-presidente 
do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro), Rogério Onofre, sua 
esposa, Dayse Deborah Alexandra Neves, Rodrigo Chedeak, além de outras seis pessoas que firmaram 
acordos de colaboração premiada, que permitiram a descoberta dos crimes. 

ENVOLVIDOS 

 Rogério Onofre, Dayse Deborah Alexandra Neves, Rodrigo Chedeak e outros seis  

DENÚNCIA  
 

03/07/2020 

Ação Penal  

5003598-35.2020.4.03.6181 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-governador e atual senador José Serra (PSDB/SP) e sua filha, Verônica Allende Serra, 
pela prática de lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia oferecida pela Força-Tarefa Lava 
Jato de São Paulo, José Serra, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para 
receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel 
Sul. 

ENVOLVIDOS 

José Serra e Verônica Allende Serra.  

DENÚNCIA  
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03/07/2020 

Processo penal (Titereiro)  

5039878-71.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia por lavagem de dinheiro contra o ex-secretário nacional de Justiça e ex-secretário de 
Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Astério Pereira, seu sócio Carlson Ruy, Danilo Botelho dos 
Santos, Pedro Navarro César, Vinícius da Silva Ferreira, Josemar Pereira, Marcelo da Silva Pereira, Thiago 
Bustamante Fontoura, Adilson Coelho de Souza Filho e Adenor Batista Júnior. 

ENVOLVIDOS 

 Astério Pereira, Carlson Ruy, Danilo Botelho dos Santos, Pedro Navarro César, Vinícius da Silva Ferreira, 
Josemar Pereira, Marcelo da Silva Pereira, Thiago Bustamante Fontoura, Adilson Coelho de Souza Filho e 
Adenor Batista Júnior  

DENÚNCIA  
 

03/07/2020 

Processo Penal  

5032160-92.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia, no âmbito da operação Lava Jato, contra o empresário Luis Alfeu Alves de Mendonça, ex-diretor 
da Multitek Engenharia Ltda, e Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobras. Eles são acusados pelas 
práticas de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contratos celebrados entre a estatal e a 
Multitek. Em dois anos, o esquema envolveu a promessa de mais de R$ 5.688.526,00 em propina e fraudou 
contratos que totalizaram R$ 525.781.462,72. 

ENVOLVIDOS 

Luis Alfeu Alves de Mendonça, Renato de Souza Duque.  

DENÚNCIA  
 

24/06/2020 
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Processo penal  

5037777-61.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de José Antônio Velasco Fichtner Pereira pela ocultação e a 
dissimulação, em novembro de 2009, de pelo menos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), produto dos 
crimes de corrupção passiva, que foram objetos dos autos n.º 0231438-95.2017.4.02.5101, por meio do 
pagamento em espécie, departe do valor devido pela aquisição em conjunto entre os dois primeiros da 
“Fazenda Nova Calábria”, situada no Município de Wanderley/BA. 

ENVOLVIDOS 

José Antônio Velasco Fichtner Pereira  

DENÚNCIA  
 

24/06/2020 

Processo Penal  

5030538-75.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o empresário Humberto do Amaral Carrilho pelas práticas de corrupção e lavagem de 
dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato em esquema que movimentou mais de R$ 1,7 milhão em 
propinas pagas ao ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e fraudou contrato de mais de R$ 265 
milhões com a estatal.  

ENVOLVIDOS 

Humberto do Amaral Carrilho.   

DENÚNCIA  
 

23/06/2020 

Processo Penal  

5030233-91.2020.4.04.7000 
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SÍNTESE 

Denúncia contra Aluísio Teles e Ulisses Sobral, ex-gerentes da Transpetro, subsidiária da Petrobras, e Mario 
Martinez e Paulo Martinez, então executivos da holandesa A.Hak Industrial Services B.V, por corrupção e 
lavagem de dinheiro no âmbito da operação Lava Jato, em esquema que movimentou pelo menos R$ 3,9 
milhões e fraudou contrato da estatal. 

ENVOLVIDOS 

Aluísio Teles Ferreira Filho, Mario Augusto Martinez, Paulo Augusto Martinez, Ulisses Sobral Calile.  

DENÚNCIA  
 

19/06/2020 

Processo penal (Favorito)  

5036709-76.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Mario Peixoto e o ex-deputado estadual Paulo Melo por crimes de 
corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além deles, foram denunciados Arthur Soares, 
Vinícius Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, Marcos Guilherme Rodrigues Borges, Iury Melo, Eduardo 
Pinto Veiga, Fábio Cardoso do Nascimento e Aguido Henrique Almeida da Costa, que atuaram para ajudar a 
ocultar os pagamentos e origem dos valores. 

ENVOLVIDOS 

Mario Peixoto, Paulo Melo,  Arthur Soares, Vinícius Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, Marcos 
Guilherme Rodrigues Borges, Iury Melo, Eduardo Pinto Veiga, Fábio Cardoso do Nascimento e Aguido 
Henrique Almeida da Costa  

DENÚNCIA  
 

18/06/2020 

Processo penal (Favorito)  

5036297-48.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Mário Peixoto, Vinícius Ferreira Peixoto, Paulo César Melo de Sá, 
Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano Luiz da Silva, Luiz Roberto Martins, Márcio Peixoto, Marco Antônio 
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Peixoto, Juan Elias Neves de Paula, Osvaldo Elias Nves de Paula, Zali Silva, Adelson Pereira da Silva, 
Matheus Ramos Mendes, Marcos Guilherme Rodrigues Borges, Gilson Carlos Rodrigues Paulino, Fábio 
Cardoso do Nascimento e Andreia Cardoso do Nascimento pelos crimes de lavagem de dinheiro e 
organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Mário Peixoto, Vinícius Ferreira Peixoto, Paulo César Melo de Sá, Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano 
Luiz da Silva, Luiz Roberto Martins, Márcio Peixoto, Marco Antônio Peixoto, Juan Elias Neves de Paula, 
Osvaldo Elias Nves de Paula, Zali Silva, Adelson Pereira da Silva, Matheus Ramos Mendes, Marcos 
Guilherme Rodrigues Borges, Gilson Carlos Rodrigues Paulino, Fábio Cardoso do Nascimento e Andreia 
Cardoso do Nascimento  

DENÚNCIA  
 

08/06/2020 

Processo Penal  

5027621-83.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-presidente da Saipem no Brasil, Paolo Veronelli, e o operador Mario Ildeu Miranda, 
por atos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a contratos da Petrobras com o Grupo Saipem, 
no âmbito do Projeto Mexilhão, executados entre 2006 e 2011, em esquema que movimentou mais de US$ 
4,7 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Mario Ildeu Miranda, Paolo Veronelli.  

DENÚNCIA  
 

31/05/2020 

Processo Penal  

5027092-64.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra executivos e agentes ligados ao Grupo Tenaris/Techint, no âmbito da Operação Lava Jato, 
pelo pagamento de vantagens indevidas ao então diretor de Serviços da Petrobras, Renato Duque, 
totalizando mais de US$ 10 milhões. A denúncia apura que os crimes foram cometidos no interesse de 
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contratos celebrados entre a Confab Industrial (Confab), empresa do mencionado grupo econômico, e a 
Petrobras, entre 2007 e 2010. 

ENVOLVIDOS 

Benjamin Sodré Netto, Christina Maria da Silva Jorge, Hector Alberto Zabaleta, João Antônio Bernardi Filho, 
Luis Eduardo Campos Barbosa da Silva, Marco Antônio Orlandi, Marcelo Bernardes Orlandi, Marly Esteves, 
Nicolau Marcelo Bernardo, Roberto Caiuby Vidigal, Tulio César do Couto Chipoletti.   

DENÚNCIA  
 

27/04/2020 

Processo Penal  

5020782-42.2020.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-gerente do Banco do Brasil José Aparecido Augusto Eiras e dos doleiros Raul 
Henrique Srour e Carlos Arturo Mallorquin Junior, pelos crimes de organização criminosa, corrupção, 
lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. Segundo a denúncia, os doleiros Raul 
Henrique Srour e Carlos Arturo Mallorquin cooptaram o então gerente do Banco do Brasil José Eiras, para 
que viabilizasse a abertura e a movimentação de contas bancárias em nome das empresas de fachada, 
assegurando que as operações de lavagem de ativos realizadas em tais contas não fossem notificadas ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As investigações apontam que a prática ocorreu 
pelo menos entre 2011 e 2014, resultando na lavagem de mais de R$ 9 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Arturo Mallorquin, José Aparecido Augusto Eiras, Raul Henrique Srour.  

DENÚNCIA  
 

22/04/2020 

Processo penal  

5024232-21.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Edson Figueiredo Menezes e 
Dario Messer pelo esquema de evasão de divisas e lavagem de cerca de US$ 303 mil (quase R$ 1,7 milhão) 
em 2011. 
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ENVOLVIDOS 

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Edson Figueiredo Menezes e Dario Messer   

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

12/03/2020 

Processo Penal  

5054186-89.2017.4.04.7000 e 5021793-77.2018.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal denunciou novamente José Antônio de Jesus, ex-
gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro, e mais duas pessoas, pela 
prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, pelo recebimento de mais 
de R$ 460 mil em propinas, pagas pela LBR Engenharia. 

ENVOLVIDOS 

José Antônio de Jesus,  Adriano Silva Correia,  Orlando La Bella Filho.  

DENÚNCIA  
 

04/03/2020 

Processo penal (Titereiro)  

5013518-02.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Adilson Coelho de Souza Filho, Astério Pereira dos Santos, Carlson 
Ruy Ferreira, Carla Liliane da Costa Navarro, Danilo Botelho dos Santos, Glauco Botelho dos Santos, 
Josemar Pereira, Leandro Botelho dos Santos, Luci Mara Ferreira Leite, Marcelo da Silva Pereira, Pedro 
Navarro César, Thiago Bustamante Fontoura, Vinícius da Silva Ferreira, Vinícius Ruas de Andrade e Viviane 
Ferreira Coutinho Alves pelo envolvimento em esquema de pagamento de propinas a conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) para beneficiarem as empresas Denjud e JB 
Alimentação em contratos com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O valor da 
propina chegava a 15% dos recebíveis pelas empresas. 

ENVOLVIDOS 
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Adilson Coelho de Souza Filho, Astério Pereira dos Santos, Carlson Ruy Ferreira, Carla Liliane da Costa 
Navarro, Danilo Botelho dos Santos, Glauco Botelho dos Santos, Josemar Pereira, Leandro Botelho dos 
Santos, Luci Mara Ferreira Leite, Marcelo da Silva Pereira, Pedro Navarro César, Thiago Bustamante 
Fontoura, Vinícius da Silva Ferreira, Vinícius Ruas de Andrade e Viviane Ferreira Coutinho Alves  

DENÚNCIA  
 

18/02/2020 

Processo Penal  

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) ratificou a denúncia oferecida pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Raupp, Sérgio 
Machado, Luiz Maramaldo, Nelson Maramaldo e Fernando Reis pelo envolvimento em esquema de 
corrupção mantido na Transpetro. A denúncia, ratificada dia 14 de fevereiro de 2020, descreve a prática de 
corrupção e lavagem de dinheiro em contratos celebrados pelas empresas NM Engenharia e Odebrecht 
Ambiental com a Transpetro que geraram pagamentos ilícitos aos então senadores do PMDB, atual MDB, 
entre 2008 e 2010, e em 2012. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá,  Valdir Raupp,  Sérgio Machado,  Luiz Maramaldo,  Nelson Maramaldo,  Fernando Reis.  
 

12/02/2020 

Ação Penal  

0005579-24.2019.403.6181 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra dez pessoas suspeitas de integrarem esquema para favorecer os interesses do grupo 
Hypermarcas no Senado Federal, entre 2013 e 2015. As provas indicam que Paulo Roberto Bauer, então 
senador pelo PSDB, recebeu indevidamente R$ 11,8 mi com a ajuda do assessor parlamentar Marcos 
Antônio Moser. Esse valor foi transferido em parcelas por meio de contratos fraudulentos firmados com as 
empresas Ycatu Engenharia e Saneamento, Instituto Paraná de Pesquisa e Análise de Consumidor, Prade e 
Prade Advogados Associados e One Multimeios Tecnologia e Informática. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Bauer,  Marcos Moser, Nelson Mello, João Alves de Queiroz Filho, Carlos Scorsi, Sílvio Agostinho, 
Nereu Martinelli, Péricles Prade,  Murilo Hidalgo de Oliveira e Maurício Cavalcanti.  
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DENÚNCIA  
 

31/01/2020 

Processo Penal  

5050568-73.2016.4.04.7000 e 5007758- 78.2019.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná ofereceu, dia 31 de jneiro de 2020, 
denúncia contra o ex-presidente da Jurong no Brasil Martin Cheah Kok Choon e do operador financeiro 
Guilherme Esteves de Jesus. A acusação refere-se a atos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo 
sete contratos de afretamento de sondas firmados no ano de 2012 pela multinacional com a Petrobras. 

ENVOLVIDOS 

Guilherme Esteves de Jesus,  Martin Cheah Kok Choon.  

DENÚNCIA  
 

27/01/2020 

Processo Penal (Ponto Final)  

5004657-27.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Flávio Bonazza de Assis, José Carlos Reis Lavouras, Jacob Barata Filho, 
Lélis Marcos Teixeira e Maria Helena Ferreira Maia. 

ENVOLVIDOS 

Flávio Bonazza de Assis, José Carlos Reis Lavouras, Jacob Barata Filho, Lélis Marcos Teixeira e Maria Helena 
Ferreira Maia.  

DENÚNCIA  
 

16/01/2020 

Processo Penal  
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5019501-27.2015.404.700 e 5012331- 04.2015.404.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal denunciou dia 16 de janiero de 2020 Paulo Roberto 
Salvador, representante e administrador da Editora Gráfica Atitude, pelo crime de lavagem de dinheiro no 
valor de R$ 2,4 milhões, cometido entre os anos de 2010 e 2013 por meio da celebração de contratos de 
prestação de serviços ideologicamente falsos com o Grupo Setal/SOG Óleo e Gás. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Salvador  

DENÚNCIA  
 

16/01/2020 

Processo penal (Eficiência)  

5002683-52.2020.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Dario Messer juntamente Marco Antônio Cursini e os advogados 
Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores por evasão de divisas. 

ENVOLVIDOS 

Dario Messer, Marco Antônio Cursini, Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores  

DENÚNCIA  
 

19/12/2019 

Processo penal (Patrón)  

5105658-89.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia pela prática de 17 fatos criminosos cometidos pela organização criminosa 
comandada por Dario Messer. 



61 
 

ENVOLVIDOS 

Dario Messer, Najun Azario Flato Turner, Lucas Lucio Mereles Paredes, Roque Fabiano Silveira,  Filipe Arges 
Cursage,  Luiz Carlos de Andrade Fonseca,  Valter Pereira Lima,  Horácio Manuel Cartes Jara,  Myra de 
Oliveira Athayde,  Antonio Joaquim da Mota,  Cecy Medes Gonçalves da Mota,  José Fermin Valdez 
Gonzalez,  Felipe Cogorno Alvarez,  Edgar Ceferino Aranda Franco,  Jorge Alberto Ojeda Segovia,  Alcione 
Maria Mello de Oliveira Athayde,  Arleir Francisco Bellieny,  Roland Pascal Gerbauld e  Maria Letícia Bobeda 
Andrada  

DENÚNCIA  
 

19/12/2019 

Processo penal (Expertus)  

5105507-26.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Charles Fonseca William, João Augusto Morais Monteiro e Jacob 
Barata Filho pela prática de corrupção (ativa ou passiva), pertencimento a organização criminosa e, no caso 
de Charles Fonseca William, de lavagem de pelo menos R$ 5,9 milhões – R$ 1 milhão na compra de uma 
casa em Búzios (pagos em espécie) e R$ 4,9 milhões entregues pela frota da transportadora de valores 
Transexpert, que ocultava valores para a organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. 

ENVOLVIDOS 

Charles Fonseca William, João Augusto Morais Monteiro e Jacob Barata Filho  

DENÚNCIA  
 

13/12/2019 

Processo Penal  

5083838-59.2014.4.04.7000, 5014170-93.2017.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000, 5036528-
23.2015.4.04.7000, 5054787-95.2017.4.04.7000, 5021365-32.2017.404.7000, 5063130-17.2016.404.7000, 
5051379-67.2015.404.7000, 5054932-88.2016.404.7000 e 5059586-50.2018 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, no Paraná, denunciou Walter Faria por 
642 atos de lavagem de dinheiro, praticados em conjunto com outras 22 pessoas vinculadas ao grupo 
Petrópolis, ao Antígua Overseas Bank e ao departamento de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht. 
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Em valores correntes, o esquema movimentou o equivalente a R$ 1.104.970.401,16, que foram lavados em 
favor da Odebrecht, entre 2006 e 2014. 

ENVOLVIDOS 

Altair Roberto De Souza Toledo,  Benedicto Barbosa Da Silva Junior ,  Cleber Da Silva Faria ,  Clério Faria 
,  Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho ,  José Américo Spinola ,  Luiz Augusto França ,  Luiz Eduardo 
Soares ,  Márcio Roberto Alves Do Nascimento ,  Marco Pereira De Sousa Bilinski ,  Marcos Grillo ,  Maria 
Elena De Souza ,  Naede De Almeida ,  Nelson De Oliveira ,  Olívio Rodrigues Junior ,  Silvio Antunes 
Pelegrini ,  Roberto Luís Ramos Fontes   Lopes ,  Vanuê Antônio Da Silva Faria ,  Vanusa Regina Faria 
,  Vinícius Veiga Borin ,  Weder Faria,  Walter Faria ,  Wladimir Teles De Oliveira .  

DENÚNCIA  
 

12/12/2019 

Processo Penal  

5045464-71.2014.4.04.7000, 5071698-90.2014.4.04.7000 e 5061879-32.2014.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou, dia 03 de dezembro, 
Waldomiro de Oliveira, integrante do grupo de Alberto Youssef, pelo crime de lavagem de ativos. 
Conforme apurado nas investigações, altos executivos da Camargo Correa prometeram pagamento de 
propina a Paulo Roberto Costa relativo a contratos para obras na Refinaria de Abreu e Lima (Rnest), da 
Petrobras, cujos valores iniciais totalizavam mais de R$ 4,7 bilhões. Identificou-se que pelo menos R$ 45 
milhões foram repassados pela Camargo Correa, mediante sucessivas operações de lavagem de dinheiro, a 
título de pagamento das propinas. 

ENVOLVIDOS 

Waldomiro de Oliveira.  

DENÚNCIA  
 

04/12/2019 

Processo Penal  

5075227-44.2019.4.04.7000 

 

SÍNTESE 
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Denúncia relativa ao ex-chefe de gabinete da Presidência da Petrobras Armando Tripodi, pela prática dos 
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2011 e 2013. Segundo apurado, Tripodi solicitou 
ao então representante do grupo Keppel Fels, Zwi Skornicki, propinas em troca da viabilização de melhor 
acesso e contato com o presidente da Petrobras na época, Sérgio Gabrielli. A vantagem indevida foi de fato 
paga mediante o custeio de aparelhagem de som e serviço de automação para a residência do denunciado, 
em montante de R$ 90 mil. 

A partir de diversas provas documentais obtidas no curso da investigação, como e-mails, registros de 
ligações telefônicas e de reuniões entre os envolvidos, verificou-se que, de fato, Skornicki efetuou o 
pagamento dos serviços de som e automação contratados pelo ex-chefe de gabinete da Presidência da 
Petrobras perante a empresa Prattis. 

ENVOLVIDOS 

Armando Tripodi.  

DENÚNCIA  
 

28/11/2019 

Processo penal  

0005536-562019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Renan Miguel Saad (“Gordindo) pelos crimes de corrupção ativa e 
passiva, lavagem de recursos e formação de quadrilha no âmbito de realização de obras contratadas pelo 
Estado do Rio de Janeiro, muitas das vezes custeadas com recurso público federal, a exemplo da 
construção da Linha 4 do Metrô Rio. 

ENVOLVIDOS 

Renan Miguel Saad  
 

27/11/2019 

Processo Penal  

5073841-76.2019.404-7000 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-deputado Aníbal Gomes e o então assessor Luis Carlos Batista Sá pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, cometidos a partir de 2006. Atualmente suplente pelo DEM, 
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Gomes não está em exercício. Na época dos crimes, era deputado federal pelo PMDB e as provas apontam 
que usou sua influência para sustentar politicamente a permanência de Nestor Cerveró à frente da 
Diretoria Internacional da Petrobras. Por intermédio de Cerveró, solicitou e aceitou vantagem indevida no 
valor de US$ 6 milhões, dos quais efetivamente ao menos US$ 3.686.869,21 foram pagos por Julio Gerin de 
Almeida Camargo, representante da Samsung Heavy Industries. A “comissão” foi oferecida por Cerveró e 
acertada durante as negociações do contrato para a construção do navio-sonda Petrobras 10.000. 

ENVOLVIDOS 

Aníbal Gomes e Luis Carlos Batista Sá.  

DENÚNCIA  
 

13/11/2019 

Processo Penal  

5068162-95.2019.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato no Paraná denunciou nesta quarta-feira, 13 de novembro, os executivos da Alusa 
Engenharia César Luiz de Godoy Pereira e José Lázaro Alves Rodrigues, pela prática dos crimes de 
corrupção ativa e lavagem de dinheiro, relacionada a quatro contratos celebrados entre 2008 e 2011 com a 
Petrobras. Além dos executivos vinculados à empreiteira, foi também denunciado por lavagem de dinheiro 
Marcelo Barboza Daniel, um dos responsáveis pelas empresas MR Pragmática e BAS Consultoria 
Empresarial, ambas utilizadas para realizar o repasse dissimulado, pelo menos até 2014, de mais de R$ 5,9 
milhões a Paulo Roberto Costa. 

ENVOLVIDOS 

César Luiz Godoy Pereira, José Lázaro Alves Rodrigues, Marcelo Barbosa Daniel.  

DENÚNCIA  
 

11/11/2019 

Processo penal (Furna da Onça)  

5094338-42.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de André Gustavo Pereira Correa da Silva, Francisco Manoel de 
Carvalho, Luiz Antonio Martins, Marcos Abrahão e Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira. 
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ENVOLVIDOS 

André Gustavo Pereira Correa da Silva, Francisco Manoel de Carvalho, Luiz Antonio Martins, Marcos 
Abrahão e Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira.  

 

05/11/2019 

Processo penal (Armadeira)  

5079097-28.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Adriana Silvares Gonçalves Canal, Alberto Sodré Zile, Alexandre 
Ferrari Araujo, Ana Lúcia Osório Tabet, Daniel Monteiro Gentil, Elizeu da Silva Marinho, Eluiza Elena Pereira 
da Rocha Silva, Fabio dos Santos Cury, Fernando José Barbosa de Oliveira, Glycério Depra,João Batista da 
Silva, João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira, Leonardo da Gama e Abreu Paciello, Leonidas Pereira 
Quaresma, Marcial Pereira de Souza, Márcio de Mello Santos, Marco Aurelio da Silva Canal, Marcus 
Brunode Oliveira Rios Mota, Monica da Costa Monteiro Souza, Narciso Gonçalves dos Santos, Pedro 
Augusto Sarmento Marques de Almeida Guimarães, Rildo Alves da Silva, Sebastião José Dantas Messias e 
Sueli Monteiro Gentil pelos crimes de organização criminosa corrupção, contra a ordem tributária e o de 
lavagem dos recursos financeiros auferidos desses delitos. 

ENVOLVIDOS 

Adriana Silvares Gonçalves Canal, Alberto Sodré Zile, Alexandre Ferrari Araujo, Ana Lúcia Osório Tabet, 
Daniel Monteiro Gentil, Elizeu da Silva Marinho, Eluiza Elena Pereira da Rocha Silva, Fabio dos Santos Cury, 
Fernando José Barbosa de Oliveira, Glycério Depra,João Batista da Silva, João Paulo Menna Barreto de 
Castro Ferreira, Leonardo da Gama e Abreu Paciello, Leonidas Pereira Quaresma, Marcial Pereira de Souza, 
Márcio de Mello Santos, Marco Aurelio da Silva Canal, Marcus Brunode Oliveira Rios Mota, Monica da 
Costa Monteiro Souza, Narciso Gonçalves dos Santos, Pedro Augusto Sarmento Marques de Almeida 
Guimarães, Rildo Alves da Silva, Sebastião José Dantas Messias e Sueli Monteiro Gentil  

DENÚNCIA  
 

29/10/2019 

Processo Penal  

5059500-45.2019.4.04.7000. Chave eletrônica: 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa da operação Lava Jato ofereceu, nesta terça-feira (29), denúncia contra o ex-ministro Edison 
Lobão, seu filho Marcio Lobão, o ex-presidente do Grupo Estre, Wilson Quintella, o ex-funcionário da Estre 
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Antônio Kanji, os executivos da NM Luiz Fernando Nave Maramaldo, Nelson Cortonesi Maramaldo e o ex-
presidente da Transpetro José Sérgio de Oliveira Machado, além de Carlos Dale Junior, proprietário da 
Galeria Almeida & Dale. A acusação diz respeito ao cometimento de crimes de corrupção e lavagem de 
dinheiro relacionados à celebração, entre 2008 e 2014, de 44 contratos, que somaram mais de R$ 1,528 
bilhão, entre a Transpetro e as empresas Pollydutos, Estre Ambiental, Estaleiro Rio Tietê (todas integrantes 
do Grupo Estre), com o Consórcio NM Dutos - Osbra, composto pelas empresas NM Engenharia e 
Construções e Pollydutos Montagem e Construção 

ENVOLVIDOS 

Edison Lobão, Marcio Lobão, Wilson Quintella, Antônio Kanji, Luiz Fernando Nave Maramaldo, Nelson 
Cortonesi Maramaldo, José Sérgio de Oliveira Machado, Carlos Dale Júnior.  

DENÚNCIA  
 

25/10/2019 

Processo Penal  

5058796-32.2019.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) denunciou, nesta segunda-feira 
(28), Célio da Rocha Mattos Neto por participação em organização criminosa, operação de instituição 
financeira irregular, gestão fraudulenta e evasão de divisas. As investigações apontaram que Célio era o 
gerente de transações internacionais do grupo comandado pela doleira Nelma Kodama, e foi um dos 
responsáveis pela simulação de importações para países como China, Israel, Hong Kong, Itália, Taiwan, 
Espanha, Reino Unido, Índia e Chile para justificar a remessa de enorme quantidade de dinheiro 
ilegalmente ao exterior. Somente no período de janeiro de 2012 a março de 2014, a organização criminosa 
enviou US$ 60.096.211,28 para o exterior, por meio de 1.058 operações de câmbio envolvendo empresas e 
offshores de fachada. Nelma estabeleceu uma organização criminosa especializada em operar à margem 
do sistema financeiro oficial, com nítida divisão de tarefas. Seus subordinados diretos e indiretos eram 
responsáveis pela contabilidade, criação de empresas, realização de operações internacionais e serviam 
como “mulas” de dinheiro em espécie. 

ENVOLVIDOS 

Célio da Rocha Mattos Neto.  

DENÚNCIA  
 

22/10/2019 

Processo Penal  

5057686-95.2019.404.7000 Chave eletrônica:  
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SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) denunciou Marcus Pinto Rola, Paulo César 
Almeida Cabral, Tanel Abbud Neto, executivos da EIT, e Renato de Souza Duque por crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras. A denúncia, cujo sigilo foi levantado nesta segunda-feira 
(4), aponta que de 2008 a 2010 os executivos da Empresa Industrial Técnica (EIT) Marcus – dono da EIT, 
Paulo César e Tanel ofereceram e realizaram pagamento de propinas milionárias ao então diretor de 
Serviços da Petrobras Renato Duque, e a Pedro Barusco, ex-gerente de Engenharia ligado à Diretoria de 
Serviços. Conforme apurado, a corrupção buscou garantir a aprovação de aditivos em contratos de obras 
da Refinaria Abreu e Lima e do Gasoduto Cacimbas-Catu. Somente para um dos aditivos, referente ao 
contrato do gasoduto, o pedido da EIT alcançou mais de R$ 29 milhões. Os valores iniciais das obras eram 
de R$ 83.509.265,71 para o contrato do Gasoduto, e de R$ 591.324.228,09 para o contrato da Refinaria. As 
provas apontam que a propina relativa ao Gasoduto foi de R$ 1 milhão, paga em cinco parcelas trimestrais 
de R$ 200 mil durante 2008 e 2009, enquanto que a propina da Refinaria foi acertada em R$ 1,378 milhão, 
paga em seis parcelas durante o ano de 2010. O colaborador Pedro Barusco confirmou o recebimento do 
dinheiro em seu acordo de colaboração firmado com a força-tarefa do Ministério Público Federal. 

ENVOLVIDOS 

Marcus Pinto Rola, Paulo César Almeida Cabral, Tanel Abbud Neto, Renato de Souza Duque.  

DENÚNCIA  
 

14/10/2019 

Recurso  

008455-20.2017.4.03.6181 

 

SÍNTESE 

A Força-Tarefa Lava Jato em São Paulo recorreu da decisão da 7ª Vara Criminal Federal que negou a 
abertura de processo pelo crime de corrupção passiva continuada imputado a Lula e a seu irmão Frei 
Chico, e pelo crime de corrupção ativa continuada imputado aos executivos Alexandrino de Salles Ramos 
Alencar, Emílio Odebrecht e Marcelo Odebrecht. 

ENVOLVIDOS 

Luis Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva (Frei Chico), Emilio Alves Odebrecht, Marcelo Bahia 
Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos Alencar.  

DOCUMENTOS  
 

10/10/2019 
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Processo Penal  

5055572-86.2019.4.04.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou nesta segunda-feira (14), 
os executivos da Jaraguá Equipamentos Industriais: Álvaro Bernardes Garcia, Nasareno das Neves, Ricardo 
Pinto Korps, Wagner Othero e Cristian Jaty Silva pela prática de crimes de corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro. Também foram denunciados Marcio Andrade Bonilho e Waldomiro de Oliveira pelo crime de 
lavagem de ativos. Conforme apurado nas investigações, os executivos da Jaraguá Equipamentos 
prometeram pagamento de propina a Paulo Roberto Costa relativo a quatro contratos para obras na 
Refinaria de Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, cujos valores iniciais totalizavam em conjunto R$ 
400.440.776,38. Identificou-se que pelo menos R$ 5.854.200,04 foram repassados pela Jaraguá 
Equipamentos, mediante sucessivas operações de lavagem de dinheiro, a título de pagamento das 
propinas. Os valores ilícitos foram repassados de forma dissimulada pela Jaraguá Equipamentos de duas 
formas: transferência de R$ 4.069.200,04, por meio de transações bancárias fundadas em contratos e 
notas fiscais ideologicamente falsos, com a utilização de empresas controladas pelos operadores Alberto 
Youssef, Marcio Bonilho e Waldomiro de Oliveira; e oito transferências no valor total de R$ 1.785.000,00 
por meio de doações eleitorais oficiais, realizadas pela Jaraguá Empreendimentos a candidatos do Partido 
Progressista (PP) nas eleições de 2010. 

ENVOLVIDOS 

Álvaro Bernardes Garcia, Nasareno das Neves, Ricardo Pinto Korps, Wagner Othero, Cristian Jaty Silva, 
Márcio Andrade Bonilho, Waldomiro de Oliveira.  

DENÚNCIA  
 

01/10/2019 

Processo Penal  

5053060-33.2019.404.7000 Chave eletrônica: 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato no Paraná denunciou o ex-deputado federal Marco Aurélio Spall Maia, seus 
intermediários Luiz Gerber, José Carlos Tadeu Gago Lima e José Alves Capella Júnior, e o executivo da OAS, 
Ramilton Lima Machado Júnior, por envolvimento em esquema corrupção durante os trabalhos da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Petrobras, em 2014. De acordo com a denúncia, que 
teve o sigilo levantado nesta quarta-feira (30), Marco Maia exerceu a função de relator da CPMI instaurada 
no Congresso Nacional para apurar os atos ilícitos cometidos em prejuízo da Petrobras. Os elementos de 
prova reunidos apontam que, nessa posição, e com o auxílio do empresário Luiz Gerber, o ex-parlamentar 
solicitou o pagamento de propina a Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, no valor de R$ 1 milhão, e a Júlio 
Gerin de Almeida Camargo, representante da Toyo Setal, no valor de R$ 500 mil, em contrapartida à sua 
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atuação para evitar a convocação dos executivos para prestarem depoimento à CPMI e para elaborar o 
relatório final dos trabalhos da comissão sem a recomendação de seu indiciamento. 

ENVOLVIDOS 

Marco Aurélio Spall Maia, Luiz Gerber, José Carlos Tadeu Gago, José Alves Capella Júnior, Ramilton Lima 
Machado Júnior.  

DENÚNCIA  
 

20/09/2019 

Processo penal  

5064902-38.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio Cabral pela prática do crime de sonegação fiscal referente ao 
pagamento do Imposto de Renda relativo aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015. 

Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio Cabral pela prática do crime 
de sonegação fiscal referente ao pagamento do Imposto de Renda 
relativo aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral  
 

11/09/2019 

Reclamação  

16623 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República (PGR), Rodrigo Janot, envia parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
manifestando-se pela improcedência da Reclamação 17.623/PR, apresentada pelo ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, que requeria a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela 13ª Vara Federal 
de Curitiba relativos à Operação Lava-Jato. O PGR sustenta que as ações praticadas em primeiro graqu são 
válidas e legais e pede a cisão do processo para manter na Suprema Corte apenas os procedimentos que 
envolvam autoridade com foro por prerrogativa de função. O relator no STF é o ministro Teori Zavascki. 

ENVOLVIDOS 
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Paulo Roberto Costa.  

DOCUMENTOS  
 

11/09/2019 

Ação Penal  

0008455-20.2017.4.03.6181 

 

SÍNTESE 

A Força-Tarefa Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula e seu irmão, Frei Chico, por 
corrupção passiva continuada. Os donos da Odebrecht, Emilio e Marcelo Odebrecht, e o ex-diretor da 
empresa, Alexandrino de Salles Ramos Alencar, foram denunciados por corrupção ativa 
continuada. Segundo o MPF, entre 2003 e 2015, Frei Chico, sindicalista com carreira no setor do petróleo, 
recebeu R$ 1.131.333,12, por meio de pagamento de “mesada” que variou de R$ 3 mil a R$ 5 mil e que era 
parte de um “pacote” de vantagens indevidas oferecidas a Lula, em troca de benefícios diversos obtidos 
pela Odebrecht junto ao governo federal. 

O juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara Federal, negou a abertura de processo, alegando, em síntese, que os 
crimes imputados estariam prescritos, e que não haveria provas de que Lula sabia do pagamento da 
“mesada” a seu irmão, para além da palavra de um colaborador 

A Força-Tarefa Lava Jato em São Paulo recorreu da decisão. No recurso, os procuradores da Força-Tarefa 
sustentam que a decisão da 7ª Vara Federal partiu de uma interpretação equivocada dos dispositivos legais 
que criminalizam a corrupção, e que os crimes imputados aos denunciados não estariam, por isso, 
prescritos. 

Mais ainda, os procuradores afirmam que, ao contrário do alegado pelo juiz autor da decisão, haveria, nos 
autos do processo, diversas evidências, para além da palavra de colaboradores, que sustentam as 
acusações feitas. Como exemplo, o MPF cita a existência de testemunhas e de documentos que denotam 
que os pagamentos recebidos por Frei Chico eram ligados a benefícios diversos que a Odebrecht angariou 
ao longo dos mandatos de Lula, entre 2003 e 2010, e que o ex-presidente sabia da “mesada” recebida pelo 
irmão. 

Os procuradores, por fim, indicam que a jurisprudência pacífica dos tribunais é no sentido de que 
eventuais dúvidas quanto à ciência ou não, pelos envolvidos, do caráter ilícito de suas condutas devem ser 
dirimidas no curso do processo, não sendo possível negar a instauração de uma ação penal quando um 
conjunto de evidências como o do caso de Lula e seu irmão estão colocadas com objetividade na 
denúncia. O recurso será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

 

ENVOLVIDOS 

Luis Inácio Lula da Silva, José Ferreira da Silva (Frei Chico), Emilio Alves Odebrecht, Marcelo Bahia 
Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos Alencar.  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  

DENÚNCIA  
 

03/09/2019 

Processo Penal  

5047345-10.2019.404.7000 Chave eletrônica: 812710152019 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou, nesta sexta-feira (6), César 
Roberto Santos de Oliveira, executivo da GDK, por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos 
celebrados com a Petrobras entre julho de 2007 e abril de 2012. César Oliveira, então administrador e 
diretor da empreiteira GDK, prometeu e efetuou o pagamento de propina a Pedro Barusco, com a 
finalidade de garantir que o então ex-gerente de engenharia da Petrobras beneficiasse a GDK em 
licitações, contratos e aditivos que veio a celebrar com a estatal. Pedro Barusco confirmou em seu acordo 
de colaboração premiada, o que restou corroborado em diversos e-mails por ele trocados com César 
Oliveira, que os atos de corrupção envolveram, pelo menos, quatro contratos celebrados pela GDK com a 
Petrobras e suas subsidiárias: Transportadora do Nordeste e Sudeste (TNS) e Transportadora Associada de 
Gás (TAG). O valor total desses contratos, depois da celebração de uma série de aditivos, atingiu o 
montante de mais de R$ 788 milhões. 

ENVOLVIDOS 

César Roberto Santos de Oliveira.  

DENÚNCIA  
 

03/09/2019 

Processo Penal  

5046672-17.2019.404.7000 Chave eletrônica: 379156443319 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa (FT) Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná (PR) denunciou Walter Faria, 
Vanuê Antônio da Silva Faria e Nelson de Oliveira por 12 crimes de lavagem de dinheiro, após terem 
recebido de operadores financeiros, entre 2006 e 2007, US$ 3.686.869,21 em contas secretas mantidas na 
Suíça. Esses fatos são desdobramentos dos crimes já apurados nas ações penais 5083838-
59.2014.404.7000/PR, em que foram condenados Nestor Cerveró, Julio Camargo e Fernando Soares, e 
5014170-93.2017.4.04.7000, em que foram condenados os funcionários da Petrobras Luis Carlos Moreira 
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da Silva e Demargo Epifânio, além dos operadores Jorge Luz e Bruno Luz. A contratação da construção do 
navio-sonda Petrobras 10.000 pelo estaleiro coreano Samsung ocorreu ao custo de US$ 586 milhões entre 
2006 e 2008. As provas apontam que, na ocasião, Jorge Luz e Bruno Luz atuaram junto a Fernando Soares e 
Julio Camargo, e ao ex-diretor Nestor Cerveró para operacionalização do pagamento de propina de US$ 15 
milhões. 

ENVOLVIDOS 

Walter Faria, Vanuê Antônio da Silva Faria, Nelson de Oliveira.  

DENÚNCIA  
 

29/08/2019 

Ação de improbidade  

5014974-04.2019.4.03.6100 

 

SÍNTESE 

Cartel do Rodoanel. A segunda ação de improbidade da Lava Jato na Capital foi ajuizada também em 
agosto de 2019. São réus quatro ex-diretores da Dersa e 18 empreiteiras. O MPF pede na ação a devolução 
de R$ 593 milhões por conta do cartel do Rodoanel. 

ENVOLVIDOS 

Dario Rais Lopes, Mario Rodrigues Júnior, Paulo Vieira de Souza, Marcelo Cardinale Branco, Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora OAS S.A, Constran S.A. - Construções e Comércio, Construbase 
Engenharia Ltda., Andrade Gutierrez S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., Galvão Engenharia S/A, EIT 
Engenharia S.A., S.A. Paulista Construções e Comércio, C R Almeida S/A – Engenharia de Obras, Serveng 
Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, Delta Construções S.A., Encalso Construções Ltda., 
Paulitec Construções Ltda., Cetenco Engenharia S.A., Sobrenco Engenharia Ltda. e Mendes Júnior Trading e 
Engenharia S.A.  

DENÚNCIA  
 

15/08/2019 

Recurso  

5000164-72.2019.403.6181 

 

SÍNTESE 
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A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo apresenta recurso junto ao Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região contra a decisão da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo que determinou, a pedido da 
defesa, o envio a Brasília do processo no qual Michel Temer é acusado de lavagem de dinheiro. A decisão 
da 6ª Vara alega que a remessa dos autos é cabível porque haveria conexão entre a ação que tramita em 
São Paulo e outra em curso no Distrito Federal, na qual Temer também é réu. O processo em Brasília 
refere-se aos crimes do chamado “quadrilhão do MDB”, grupo de expoentes do partido que embolsou 
propinas ao longo de uma década a partir de contratos com diversos órgãos públicos.  

ENVOLVIDOS 

Michel Temer, João Baptista Lima Filho (Coronel Lima), Maria Rita Fratezi e Maristela de Toledo Temer 
Lulia.  

DOCUMENTOS  
 

09/08/2019 

Ação Penal  

0005803-30.2017.403.6181 

 

SÍNTESE 

Corrupção nas linhas 2, 5 e 6 do Metrô de São Paulo – 3ª Vara Criminal Federal. Em 9 de agosto de 2019 a 
Justiça Federal recebeu denúncia da Força Tarefa da Lava Jato em SP e contra um ex-diretor do Metrô de 
São Paulo e 13 executivos das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS por 
crimes de corrupção cometidos entre 2004 e 2014. As irregularidades beneficiaram estas empreiteiras nas 
concorrências das ampliações das linhas 2 (verde) e 5 (lilás) e na concessão da parceria público-privada 
para a construção da linha 6 (laranja) do Metrô. 

Houve colaboração premiada do ex-diretor do Metrô e ex-assessor da unidade de parceria público-privada 
da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, Sérgio Correa Brasil, que admitiu ter recebido 
pagamentos das cinco maiores construtoras do país (além das quatro construtoras citadas, a Camargo 
Corrêa também é investigada, mas em inquérito separado) para favorecê-las em concorrências do Metrô 
enquanto ocupou cargos na companhia e na secretaria. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Correa Brasil, Fábio Andreani Gandolfo, Benedicto da Silva Júnior, Celso da Fonseca Rodrigues, 
Carlos Armando Guedes Paschoal, Luiz Antonio Bueno Júnior, Arnaldo Cumplido de Souza, Flávio David 
Barra, Dário Rodrigues Leite Neto, Anuar Benedito Caram, Mário Bianchini Júnior, Carlos Alberto Mendes 
dos Santos, Carlos Henrique Barbosa Lemos, José Alexis Beghini Carvalho e Eraldo Batista.  

DENÚNCIA  
 

05/08/2019 
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Ação de improbidade  

5014119-25.2019.4.03.6100 

 

SÍNTESE 

Desvios no Rodoanel Sul. Na Capital, a primeira ação de improbidade foi oferecida no início de agosto de 
2019 contra Paulo Vieira de Souza e mais duas pessoas por conta de desvios de recursos destinados a 
reassentamento de pessoas nas obras do trecho sul do Rodoanel. O MPF pede na ação a devolução de R$ 
7,3 milhões aos cofres públicos. 

Inicial indisponível em virtude de sigilo. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Vieira de Souza e mais duas pessoas.  
 

02/08/2019 

Processo penal  

0003553-22.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Adriana Serafim Verbicário dos Santos, Carlos Felipe da Costa 
Almeida de Paiva Nascimento, Cynthia de Araújo Benarrós, Eduardo Benarrós da Costa Almeida de Paiva 
Nascimento e Wedson Gedeão de Farias pela prática de crimes de lavagem de dinheiro envolvendo planos 
de previdência privada. 

ENVOLVIDOS 

Adriana Serafim Verbicário dos Santos, Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, Cynthia de 
Araújo Benarrós, Eduardo Benarrós da Costa Almeida de Paiva Nascimento e Wedson Gedeão de Farias  

 

31/07/2019 

Processo penal (Saqueador)  

0003465-81.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 
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No curso das investigações, com os depoimentos dos réus Adir Assad, Marcelo Jose Abbud e Mauro Jose 
Abbud, e mais recentemente de Fernando Cavendish e dos diretores da Delta Construções, prestados em 
sede de acordos de colaboração premiada celebrados com o MPF, ficou evidente a participação de Paulo 
Vieira de Souza e outros, nos desvios de recursos já investigados no bojo da Ação Penal n. 0506601-
34.2016.4.02.5101 

ENVOLVIDOS 

 

16/07/2019 

Processo Penal  

5036531-36.2019.404.7000. Chave eletrônica: 952841927219 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do MPF/PR apresentou denúncia contra o ex-senador Ney Suassuna e o ex-cônsul 
honorário da Grécia no Rio de Janeiro, Konstantinos Kotronakis por envolvimento no esquema de 
corrupção nos contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras com armadores gregos. Além 
deles, também foram denunciados Dalmo Monteiro Silva (ex-gerente da Afretamentos da Petrobras), 
Georgios Kotronakis (filho de Konstantinos), Henry Hoyer (ex-assessor de Ney Suassuna), João Henrique 
Hoyer (filho de Henry Hoyer), Jorge Luz (colaborador), Bruno Luz (colaborador e filho de Jorge Luz), 
Fernando Bregolato (operador financeiro) e Paulo Arruda (operador financeiro). A acusação, feita no mês 
de julho, foi tornada pública apenas em agosto em razão dos autos estarem sob sigilo até o cumprimento 
de medidas assecuratórias determinadas pela Justiça Federal. Segundo a denúncia, foram praticados 
crimes de pertinência a organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito de contratos 
de afretamentos de navios da Petrobras vigentes entre 2006 e 2028, os quais geraram, pelo menos, US$ 
17,6 milhões em propinas e comissões ilícitas. Os valores foram pagos pelos armadores gregos Athenian 
Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian (Hellas) e Aegean Shipping Management. Em razão de 
acertos de corrupção, os armadores gregos se comprometeram a efetuar pagamentos de propina e 
comissões ilícitas na razão de 2% do valor dos contratos de afretamento para contas bancárias de 
empresas offshores vinculadas a Konstantinos Kotronakis mantidas na Grécia, Luxemburgo, Reino Unido e 
Suíça. As offshores de Konstantinos Kotronakis foram constituídas para se assemelhar a empresas de 
corretagem de navios (shipbroking), de modo a dissimular as práticas criminosas. 

ENVOLVIDOS 

Ney Suassuna, Konstantinos Kotronakis, Dalmo Monteiro Silva, Georgios Kotronakis, Henry Hoyer, João 
Henrique Hoyer, Jorge Luz, Bruno Luz, Fernando Bregolato e Paulo Arruda.  

DENÚNCIA  
 

16/07/2019 

Processo Penal  
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5036513-15.2019.404.7000 – chave: 900050122319 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal, por meio da força-tarefa Lava Jato, ofereceu denúncia contra o ex-senador 
Edison Lobão, e seu filho, Márcio Lobão, pelo envolvimento em esquema de corrupção no contrato de 
construção da Usina de Belo Monte. Além deles também foram acusados: Marta Martins Fadel Lobão, 
Manoel Ailton Soares dos Reis, Antônio Carlos Daiha Blando e Augusto Roque Dias Fernandes Filho. 
Conforme a acusação, foram praticados crimes de corrupção e pagamento ilícitos entre 2011 e 2014, no 
valor de R$ 2,8 milhões por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. Em razão de 
acertos de corrupção, as empresas do Consórcio Construtor Belo Monte, entre elas a Odebrecht, se 
comprometeram a efetuar pagamentos de propina de cerca de 1% do valor do contrato de construção da 
usina, para políticos do PT e do MDB. 

Por decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o processo em questão foi 
transferido para a Justiça Federal de São Paulo. 

ENVOLVIDOS 

Edison Lobão e Márcio Lobão, Marta Martins Fadel Lobão, Manoel Ailton Soares dos Reis, Antônio Carlos 
Daiha Blando e Augusto Roque Dias Fernandes Filho.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

12/07/2019 

Processo penal (C´est Fini)  

0003177-36.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Lineu Martins, chefe de gabinete de Henrique Ribeiro, ex-presidente 
da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj/DER-RJ), Andriano 
Martins, Juliana Lopes Castilho, Rodrigo Derenne, Rodolfo Derenne e Sérgio Derenne por corrupção 
passiva, ativa e lavagem de dinheiro pelo recebimento de propina de R$ 875 mil nos contratos do DER com 
a empresa Route Tecnologia. Lineu tinha por função acompanhar, fiscalizar e controlar a execução de 
contratos e convênios firmados com o DER. A empresa Route integrava o Consórcio Guanabara, contratado 
em 2010 para prestação de serviços de fiscalização de trânsito, de operação e gestão de informações de 
trânsito nas vias sob jurisdição do órgão. Para tanto, apresentou a proposta de leitura de placas de veículos 
em tempo real por meio de OCR e o monitoramento de estradas por motocicletas equipadas com câmeras. 
Para desenvolver o sistema, Lineu forçou a subcontratação da empresa Softharde Soluções, administrada 
por Andriano Martins, seu irmão, e que tinha como sócia sua esposa, Juliana Castilho, ambos também 
denunciados. Em acordo de colaboração, os sócios e administradores da Route, incluídos na denúncia, 
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revelaram que, apesar de efetivamente prestar serviços, a Softharde não tinha empregados e toda equipe 
de apoio era fornecida pela Route. Além dos pagamentos de desenvolvimento do sistema, a Softharde 
também era usada para repassar valores a Lineu Martins. 

  

ENVOLVIDOS 

Lineu Martins, Andriano Martins, Juliana Lopes Castilho, Rodrigo Derenne, Rodolfo Derenne e Sérgio 
Derenne  

 

01/07/2019 

Processo penal (Bancarrota)  

0002989-43.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Júlio César Pinto de Andrade e dos gerentes do Banco Bradesco Tânia 
Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva que participavam do esquema de lavagem de 
dinheiro revelado pelos colaboradores Vinicius Claret e Claudio Barboza. 

ENVOLVIDOS 

Júlio César Pinto de Andrade, Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva  
 

24/06/2019 

Processo Penal  

5031224-04.2019.404.7000 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal no Paraná, por meio da força-tarefa Lava Jato, apresentou nova denúncia no 
dia 24 de junho, contra Paulo Vieira de Souza pela prática de lavagem de dinheiro, em 2016, no montante 
de US$ 400 mil. Operador financeiro que registrava lavagem de dinheiro no celular como "Grude" persistiu 
dissipando o patrimônio ilícito em 2017, 2018 e 2019. O aprofundamento da investigação revelou que, em 
23 de maio daquele ano, o ex-diretor da Dersa transferiu a quantia de sua conta na Suíça, mantida no 
nome da offshore Groupe Nantes, para a conta titularizada pela offshore Prime Cheer Ktd., mantida em 
instituição financeira sediada em Hong Kong, e controlada pelo doleiro Wu-Yu Sheng, que atuava em 
conjunto com o operador financeiro Rodrigo Tacla Duran. Para a internalização do valor, houve uma 
operação de dólar-cabo invertida: disponibilizados os US$ 400 mil no exterior à dupla de doleiros Wu-Yu e 
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Tacla Duran, este último realizou quatro entregas em maio e junho de 2016 do valor equivalente em reais 
no Brasil a Paulo Vieira de Souza. 

Inicial indisponível em virtude de sigilo. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Vieira de Souza.  
 

24/06/2019 

Processo penal (Câmbio, Desligo)  

0002899-35.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Athos Roberto Albernaz Cordeiro,Chaaya Moghrabi, Fernanda Wright 
Pereira Barreto, Flavio Dib das Chagas Moura, Marcelo Fonseca de Camargo, Marco Antônio Cursini, Nissim 
Chreim, Olívio Rodrigues Junior, Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, 
Sergio Guaraciaba Martins Reinas e Thania Nazli Battat Chreim pelos crimes de organização criminosa, 
evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

ENVOLVIDOS 

Athos Roberto Albernaz Cordeiro,Chaaya Moghrabi, Fernanda Wright Pereira Barreto, Flavio Dib das 
Chagas Moura, Marcelo Fonseca de Camargo, Marco Antônio Cursini, Nissim Chreim, Olívio Rodrigues 
Junior, Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Sergio Guaraciaba Martins 
Reinas e Thania Nazli Battat Chreim  

 

23/06/2019 

Processo Penal  

5031897-94.2019.404.7000. Chave eletrônica: 489546849019 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato denunciou no dia 1º de julho o operador financeiro Atan de Azevedo Barbosa, que 
atuava em defesa de interesses das empresas do Grupo Iesa no esquema que vitimou a Petrobras, pelos 
crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Além dele, também foram denunciados Arthur 
Pires Barbosa, filho do operador; Valdir Lima Carreiro, executivo da Iesa; o ex-direto de Serviços da estatal, 
Renato de Souza Duque; e o operador financeiro Zwi Skornicki. Sendo assim, para garantir que o Grupo 
Iesa seguisse participando do esquema, e com o conhecimento dos executivos da empresa, entre eles 
Valdir Carreiro, o operador pagou propinas a ex-funcionários da Petrobras, entre eles Renato Duque, ex-



79 
 

diretor de Serviços; e Pedro Barusco Filho, ex-gerente de Serviços da estatal. Conforme apontam as 
investigações, pelo menos entre junho de 2009 e abril de 2013, Atan Azevedo Barbosa pagou vantagem 
indevida no valor de US$ 29 mil mensais a Pedro Barusco Filho e Renato Duque, totalizando um total de 
US$ 1,5 milhão. Ao mesmo tempo, entre junho de 2009 a março de 2011, graças à atuação criminosa, a 
Iesa celebrou com a Petrobras um contrato e sete aditivos que, somados, atingiram o montante de R$ 3,3 
bilhões. Durante o mesmo período, também foi garantida a celebração, pela Companhia Brasileira de 
Diques, uma das empresas do Grupo Iesa, e a Petrobras, um contrato de arrendamento do Estaleiro 
Inhaúma, no valor de R$ 955,2 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Atan de Azevedo Barbosa, Arthur Pires Barbosa, Valdir Lima Carreiro, Renato de Souza Duque e Zwi 
Skornicki.  

DENÚNCIA  
 

10/06/2019 

Processo Penal  

5028910-85.2019.4.04.7000. Chave eletrônica: 589539370119 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato denunciou no dia 10 de junho de 2019 os ex-executivos do Banco Paulista, Tarcísio 
Rodrigues Joaquim, Gerson Luiz Mendes de Brito e Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. Também foram acusados de lavagem 
de dinheiro os ex-empresários da construtora Odebrecht, Fernando Migliacchio da Silva e Luiz Eduardo da 
Rocha Soares; e os operadores financeiros Olívio Rodrigues Junior, Vinícius Veiga Borin, Marco Pereira de 
Souza Bilinski e Luiz Augusto França. Conforme ficou comprovado ao longo da Operação Lava Jato, para 
repassar os valores espúrios aos agentes públicos corrompidos, o grupo Odebrecht utilizou-se de diversos 
estratagemas de lavagem de dinheiro por meio do Setor de Operações Estruturadas. Essa estrutura 
funcionava de forma hierarquizada, com divisão de tarefas e composta por pessoas de confiança da 
empresa. Os executivos que auxiliavam na dissimulação e ocultação da propina eram Luiz Eduardo da 
Rocha Soares e Fernando Migliaccio, assim como os operadores financeiros Olívio Rodrigues, Vinícius Veiga 
Borin, Marco Pereira de Souza Bilinski e Luiz Augusto França. Eles recebiam comissões por sua atuação, 
cujo repasse também foi realizado por intermédio de atos de lavagem de dinheiro. 

ENVOLVIDOS 

Tarcísio Rodrigues Joaquim, Gerson Luiz Mendes de Brito, Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Fernando 
Migliacchio da Silva, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Olívio Rodrigues Junior, Vinícius Veiga Borin, Marco 
Pereira de Souza Bilinski e Luiz Augusto França.  

DENÚNCIA  
 

05/06/2019 
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Processo Penal  

5028046-47.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 177386006015 

 

SÍNTESE 

No dia 5 de junho de 2019, a força-tarefa Lava Jato do MPF/PR denunciou o ex-governador do Paraná, 
Carlos Alberto Richa (Beto Richa) e outras seis pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude 
licitatória e lavagem de dinheiro, relacionados à licitação na Parceria Público Privada (PPP) para exploração 
e duplicação da PR-323, que liga Maringá a Francisco Alves, no Noroeste do Paraná. De acordo com a 
denúncia, Beto Richa, Ezequias Moreira, José Richa Filho em conluio com Rafael Gluck e José Maria Ribas 
Mueller, fraudaram a licitação em favor do Consórcio Rota das Fronteiras, composto, entre outras, pela 
empresa Tucumann Engenharia e pela Odebrecht. A investigação apontou o contato entre empresários 
ligados às empresas integrantes do consórcio e os agentes públicos, antes mesmo da publicação das 
diretrizes para a licitação ganha posteriormente pelo consórcio. Os agentes públicos atuaram para o 
afastamento de outros potenciais concorrentes e descumpriram formalidades legais. Para garantir o 
favorecimento do consórcio, o grupo criminoso, integrado pelo ex-governador, recebeu vantagens 
indevidas de cerca de R$ 7,5 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Alberto Richa, Ezequias Moreira, José Richa Filho (Pepe Richa), Luiz Abi Antoun, Dirceu Pupo 
Moreira, Rafael Gluck e José Maria Ribas Mueller.  

DENÚNCIA  
 

03/06/2019 

Processo Penal  

5027765-91.2019.4.04.7000 - Chave eletrônica: 821339012319 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato denunciou no dia 4 de junho, o ex-senador Romero Jucá e o ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia narra a 
corrupção em quatro contratos e sete aditivos celebrados entre a Galvão Engenharia e a Transpetro, os 
quais geraram pagamentos ilícitos para Romero Jucá, em 2010, no valor de, pelo menos, R$ 1 milhão. 
Segundo a denúncia, o então presidente da Transpetro, Sérgio Machado, indicado e mantido no cargo por 
Romero Jucá e integrantes do MDB, tinha a função de arrecadar propinas para seus padrinhos políticos. Em 
contrapartida ao pagamento de propinas pelas empresas, Sérgio Machado, conforme acertado com seus 
padrinhos políticos, garantia às empreiteiras a continuidade dos contratos e a expedição de futuros 
convites para licitações. O pagamento da propina pela Galvão Engenharia foi disfarçado por meio de 
doação eleitoral oficial de R$ 1 milhão. Em junho de 2010, a empresa efetuou o repasse desses subornos 
para Romero Jucá ao Diretório Estadual do então PMDB no estado de Roraima. As propinas, assim, 
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irrigaram a campanha de reeleição de Romero Jucá ao Senado, bem como as campanhas do filho e de ex-
esposa para o Legislativo. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá e Sérgio Machado.  

DENÚNCIA  
 

03/05/2019 

Processo penal (Câmbio, Desligo)  

0500745-84.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio Guaraciaba Martins Reinas (Roma/Mister), Nissim Chreim 
(Miojo), Thânia Nazli Battat Chreim, Chaaya Moghrabi, Flávio Dib e Marcelo Fonseca pela prática dos 
crimes de organização criminosa, lavagem de ativos e evasão de divisas. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Guaraciaba Martins Reinas, Nissim Chreim, Thânia Nazli Battat Chreim, Chaaya Moghrabi, Flávio Dib 
e Marcelo Fonseca  

 

24/04/2019 

Processo Penal  

5019285-27.2019.404.7000. Chave eletrônica: 127037944319 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato ofereceu denúncia contra o operador financeiro Raul Schmidt Felippe Junior e 
Leonardo José Muniz de Almeida. A acusação foi realizada no dia 24 de abril de 2019 e relata a atuação dos 
dois acusados na intermediação e movimentação de valores oriundos de crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro em contratos da Área Internacional da Petrobras. As investigações apontaram que o operador 
financeiro Raul Schmidt já denunciado anteriormente no âmbito da operação Lava Jato, foi um dos 
principais responsáveis pela intermediação e movimentação de valores criminosos oriundos de crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Área Internacional da Petrobras, comandada por Nestor 
Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada, e também em contratos da Área de Engenharia e Serviços, comandada 
por Renato de Souza Duque. Como indicam os elementos de prova, além de evadir-se do Brasil, Raul 
Schmidt também buscou ocultar o seu patrimônio ilícito com o auxílio de Leonardo José Muniz de Almeida, 
o que se deu por meio de expedientes que caracterizam crimes de lavagem de dinheiro. 
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ENVOLVIDOS 

Raul Schmidt Felippe Junior e Leonardo José Muniz de Almeida.  

DENÚNCIA  
 

23/04/2019 

Agravo regimental no recurso especial 1765139  

1765139 

 

SÍNTESE 

Os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negaram negar 
provimento ao agravo regimental interposto por Paulo Tarcisio Okamotto. Também, por unanimidade, 
negaram provimento ao agravo regimental apresentando por José Adelmario Pinheiro Filho, concedendo, 
contudo, a ordem de ofício para fixar a pena em 30 dias-multa. No caso de Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, a Quinta Turma, também por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, 
concedendo, contudo, a ordem de ofício para fixar a pena em 10 dias-multa. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Tarciso Okamotto, José Adelmario Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

23/04/2019 

Agravo regimental no recurso especial 1765139  

1765139 

 

SÍNTESE 

Os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deram parcial provimento 
ao agravo regimental interposto por Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de remodelar as penas referentes aos 
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 50 dias-
multa, bem como para reduzir o valor mínimo indenizatório a R$ 2.424.991,00. Em relação à multa, 
vencido, em parte, o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que dava provimento em maior extensão (41 
dias-multa). 

ENVOLVIDOS 
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Luiz Inácio Lula da SIlva.  

DOCUMENTOS  
 

10/04/2019 

Processo Penal  

5016715-68.2019.4.04.7000 - Chave eletrônica: 176384890619 

 

SÍNTESE 

Denúncia apresentada pela força-tarefa em abril de 2019 e divulgada no mês de julho. Nesta peça, a força-
tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou o ex-presidente da Transpetro, José 
Sérgio de Oliveira Machado e o operador Paulo Cesar Chafic Haddad, pelos crimes de lavagem de dinheiro 
e corrupção passiva e ativa. Processo eletrônico: Consta desta denúncia que pelo menos R$ 13,5 milhões 
foram pagos em propina para garantir o direcionamento do negócio em favor das empresas Noroil 
Empresa de Navegação e Vilken Hull. Ao longo da investigação ficou comprovado que, da mesma maneira 
que foi demonstrado na Petrobras, o esquema criminoso de pagamentos de propina se estendeu para a 
Transpetro. Sérgio Machado, então presidente da subsidiária, indicado e mantido no cargo por integrantes 
do MDB, tinha a função de arrecadar propinas para seus padrinhos políticos. Em contrapartida ao 
pagamento de vantagens indevidas, ele promovia o direcionamento de contratações e repassava 
informações sigilosas a fim de beneficiar determinadas empresas. 

ENVOLVIDOS 

José Sérgio de Oliveira Machado e Paulo Cesar Chafic Haddad.  

DENÚNCIA  
 

10/04/2019 

Processo Penal  

5016715-68.2019.404.7000 Chave eletrônica: 176384890619 

 

SÍNTESE 

Em nova denúncia, apresentada no mês de abril e divulgada nesta data, também foram acusados o ex-
presidente da Transpetro José Sérgio de Oliveira Machado e o broker (operador financeiro) Paulo Cesar 
Chafic Haddad, pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. Consta desta denúncia 
que pelo menos R$ 13,5 milhões foram pagos em propina para garantir o direcionamento do negócio em 
favor das empresas Noroil Empresa de Navegação e Vilken Hull. Ao longo da investigação ficou 
comprovado que, da mesma maneira que foi demonstrado na Petrobras, o esquema criminoso de 
pagamentos de propina se estendeu para a Transpetro. Sérgio Machado, então presidente da subsidiária, 
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indicado e mantido no cargo por integrantes do MDB, tinha a função de arrecadar propinas para seus 
padrinhos políticos. Em contrapartida ao pagamento de vantagens indevidas, ele promovia o 
direcionamento de contratações e repassava informações sigilosas a fim de beneficiar determinadas 
empresas. 

ENVOLVIDOS 

José Sérgio de Oliveira Machado, Paulo Cesar Chafic Haddad.  

DENÚNCIA  
 

02/04/2019 

Ação Penal  

0003466-97.2019.4.03.6181 

 

SÍNTESE 

Lavagem de dinheiro na reforma da casa de uma das filhas de Michel Temer - 6ª Vara Criminal Federal 
Especializada em Crimes Financeiros e Lavagem de Ativos. A Força Tarefa da Operação Lava Jato em São 
Paulo ofereceu denúncia em 2 de abril de 2019 contra o ex-presidente da República Michel Temer pelo 
crime de lavagem de dinheiro. Segundo a acusação, Temer, com o auxílio de seu amigo João Baptista Lima 
Filho, conhecido como Coronel Lima, e de Maria Rita Fratezi, mulher deste, pagou em espécie, com 
dinheiro de corrupção, a reforma da casa da filha Maristela Temer no bairro nobre de Alto de Pinheiros, na 
zona oeste da Capital. 

A reforma custou R$ 1,6 milhão e o dinheiro usado nas obras, segundo a denúncia, é fruto de pagamento 
de propinas e desvios nas obras da Usina Nuclear de Angra 3,em Angra dos Reis (RJ) – objeto de denúncia 
da Lava Jato no Rio de Janeiro, relativa à Operação Descontaminação. 

A denúncia foi recebida em 4 de abril de 2019. Em julho de 2019, o juiz João Batista Gonçalves declarou-se 
incompetente para atuar no caso e determinou o encaminhamento do processo à Justiça Federal de 
Brasília. A FT da Lava Jato em SP recorreu para que o caso permaneça na JF de São Paulo. 

ENVOLVIDOS 

Michel Temer, João Baptista Lima Filho (Coronel Lima), Maria Rita Fratezi e Maristela de Toledo Temer 
Lulia.  

DENÚNCIA  
 

01/04/2019 

Processo Penal (Câmbio, Desligo)  

0500632-33.2019.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Dan Messer pelo crime de evasão de divisas. 

ENVOLVIDOS 

Dan Messer  
 

29/03/2019 

Processo penal (Descontaminação)  

0500622-86.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Michel Temer, Moreira Franco, João Baptista Lima Filho 
(Coronel Lima), Othon Luiz Pinheiro da Silva, José Antunes Sobrinho, Maria Rita Fratezi, Carlos Alberto 
Costa, Carlos Alberto Costa Filho e Rodrigo Castro Alves Neves pelo crimes de corrupção ativa e passiva e 
lavagem de dinheiro em virtude da contratação fictícia da empresa PDA com a empresa Alumi 
Publicidades, como forma de dissimular o pagamento de propina de cerca de R$ 1,1 milhão 

  

ENVOLVIDOS 

Michel Temer, Moreira Franco, João Baptista Lima Filho (Coronel Lima), Othon Luiz Pinheiro da Silva, José 
Antunes Sobrinho, Maria Rita Fratezi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho e Rodrigo Castro 
Alves Neves  

DENÚNCIA  
 

25/03/2019 

Processo Penal  

5013145-74.2019.404.7000 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato no Paraná ofereceu denúncia contra Alexandre Inácio da Silva, pelo crime de 
estelionato, ao tentar aplicar um golpe contra a filha do ex-presidente da Petrobras preso na operação, 
Aldemir Bendine. Em 2 de agosto de 2017 o denunciado, valendo-se da prisão do ex-presidente da 
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Petrobras, Aldemir Bendine, tentou obter para si vantagem ilícita, no valor de R$ 700 mil mediante 
encaminhamento de mensagem de e-mail fraudulenta a Amanda Bendine, filha de Aldemir Bendine, 
através de endereço eletrônico de falsa titularidade, induzindo-a em erro. Na denúncia apresentada o MPF 
propôs a suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, desde que o acusado não esteja 
sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Inácio da Silva.  

DENÚNCIA  
 

25/03/2019 

Processo Penal  

5013130-08.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 427388652519 

 

SÍNTESE 

No dia 25 de março a força-tarefa Lava Jato do MPF/PR ofereceu denúncia contra Paulo Vieira de Souza, 
conhecido como "Paulo Preto" e apontado como operador do PSDB; além de Rodrigo Tacla Duran, 
Fernando Migliaccio, Olívio Rodrigues, Marcello Abbud e Samir Assad por diversos crimes de lavagem de 
dinheiro. O operador do PSDB também foi denunciado por embaraço de investigação de organização 
criminosa. A acusação, resultado da 60ª fase da Lava Jato, deflagrada em 19 de fevereiro, foi protocolada 
no dia 25 de março, junto à 13ª Vara Federal de Curitiba. As investigações revelaram um sofisticado 
esquema de lavagem de dinheiro, em sucessivas camadas, realizadas no Brasil e no exterior. A denúncia 
descreve um complexo esquema de lavagem de capitais decorrente dos crimes praticados por executivos 
de duas empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção no âmbito da Petrobras: Odebrecht e UTC. As 
provas colhidas evidenciaram que as construtoras valeram-se dos operadores financeiros Paulo Vieira de 
Souza e Rodrigo Tacla Duran para ocultarem a origem e movimentação de recursos criminosos, de forma a 
obterem milhões de reais em espécie para o pagamento de propina a agentes públicos e políticos. 

Em razão de decisão proferida pelo desembargador da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), o processo em questão foi transferido para a Justiça Federal de São Paulo. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Vieira de Souza (Paulo Preto), Rodrigo Tacla Duran, Fernando Migliaccio, Olívio Rodrigues, Marcello 
Abbud e Samir Assad.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

20/03/2019 
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Processo penal (Consigliere)  

0500604-65.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor do ex-chefe da Casa Civil Régis Fichtner e do ex-governador do 
Rio de Janeiro Sérgio Cabral pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também foi 
denunciado Fernando França Martins, coronel da Polícia Militar e operador financeiro de Fichtner na 
organização criminosa. 
Régis Fichtner, com anuência de Cabral, solicitou e aceitou vantagem indevida para exercer o cargo com 
especial atenção para os interesses privados de empresários, como os da construção civil. O 
empreendimento do Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), e a empresa Thyssenkrupp seriam alguns 
dos beneficiados do esquema. 
Entre 2007 e 2014, Fichtner recebeu vantagem indevida no valor de pelo menos R$ 4,897 milhões. A 
sistemática de entrega ocorreu por intermédio da transportadora de valores Transexpert, com França 
sendo o responsável pelo recolhimento de parte desse montante, e as demais pelo sistema ST, 
desenvolvido por doleiros para realizar e controlar as operações financeiras ilegais. 

ENVOLVIDOS 

Régis Fichtner, Sérgio Cabral, Fernando França Martins  

DENÚNCIA  
 

19/03/2019 

Ação Penal  

002334-05.2019.4.03.6181 

 

SÍNTESE 

Corrupção e Lavagem de Dinheiro nas obras do Rodoanel Sul, Sistema Viário Metropolitano e Estrada 
Parque Várzeas do Tietê – 6ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes Financeiros e Lavagem de 
Ativos. A Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou em 1º de março de 2019 o ex-diretor de 
engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
Segundo a denúncia, recebida no mesmo dia, o operador exigiu, entre 2007 e 2010, propina de 0,75% a 5% 
do valor medido nas seguintes obras viárias no Estado: Rodoanel Sul, Sistema Viário Metropolitano de São 
Paulo e Estrada Parque Várzeas do Tietê. Paulo Vieira de Souza possui R$ 126 milhões nas contas da 
offshore Groupe Nantes, na Suíça, de sua propriedade, sendo que pelo menos R$ 27 milhões seriam 
oriundos desses crimes.  

Bloqueio de bens - Nesta ação penal, em medida judicial solicitada e decretada em separado, foi 
determinado, em maio de 2019, o bloqueio de uma mansão, um apartamento e uma lancha da empresa 
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P3T, criada em 2014 por Paulo Vieira de Souza. O objetivo do bloqueio é a reparação dos danos causados 
pelos crimes cometidos por Souza. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Vieira de Souza, Carlos Henrique Barbosa Lemos, Benedicto Barbosa da Silva Junior, Carlos Armando 
Guedes Paschoal, Roberto Cumplido, Luiz Eduardo da Rocha Soares, José Ricardo Nogueira Breghirolli, 
Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Marcello José Abbud e Adir Assad.  

DENÚNCIA  
 

19/03/2019 

Processo penal (Descontaminação)  

0500623-71.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de Michel Temer, Moreira Franco, João Baptista Lima Filho 
(Coronel Lima), Othon Luiz Pinheiro da Silva, Maria Rita Fratezi, José Antunes Sobrinho, Carlos Alberto 
Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natale, Carlos Alberto Montenegro Gallo e Carlos Jorge 
Zimmermann pelo crime de peculato envolvendo a contratação irregular da empresa finlandesa AF Consult 
Ltd, da Argeplan e da Engevix para a execução do contrato de engenharia eletromecânico 01, da usina 
nuclear de Angra 3, apropriando-se de quase R$ 11 milhões dos cofres públicos. Também são objeto da 
mesma denúncia atos de lavagem de dinheiro por meio da transferência de mais de R$ 14 milhões através 
de contratos fictícios entre a Construbase, de Vanderlei de Natale, e a PDA Projetos, de Coronel Lima. A 
mesma denúncia também tratou da ocultação de cerca de R$ 60 milhões em contas na Suíça, por Othon 
Pinheiro, ex-presidente da Eletronuclear, e suas filhas. 

ENVOLVIDOS 

Michel Temer, Moreira Franco, João Baptista Lima Filho (Coronel Lima), Othon Luiz Pinheiro da Silva, Maria 
Rita Fratezi, José Antunes Sobrinho, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natale, 
Carlos Alberto Montenegro Gallo e Carlos Jorge Zimmermann  

DENÚNCIA  
 

15/03/2019 

Processo Penal  

5040308-29.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 511139063319 

 

SÍNTESE 
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A denúncia foi apresentada em 2016 pela Procuradoria Geral da República (PGR). Em março de 2019, por 
decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, a ação penal foi remetida ao Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba. 

A denúncia aponta que um grupo de pessoas organizadas, com tarefas bem delimitadas, visavam 
vantagens econômicas indevidas, por meio de uma relação espúria. Os líderes do Partido Progressita como 
núcleo político, além de outros deputados influentes sustentavam politicamente o diretor de 
Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, a fim de garantir que apenas empresas cartelizadas 
previamente concertadas e dispostas a pagar propina em percentual dos contratos, fossem as vencedoras 
das contratações no âmbito da estatal. 

ENVOLVIDOS 

João Alberto Pizzolati Junior, José Otávio Germano, Mario Silvio Mendes Negromonte e Luiz Fernando 
Ramos Faria.  

DOCUMENTOS  
 

13/03/2019 

Inquérito  

4400 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada, firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando possível prática de falsidade ideológica eleitoral envolvendo a 
campanha à deputado federal de ônyx Lorenzoni, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 
14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito para apuração dos fatos. 

ENVOLVIDOS 

Ônyx Dornelles Lorenzoni  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

01/03/2019 

Processo Penal  

5009558-2019.404.7000 - Chave eletrônica: 268666212719 
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SÍNTESE 

No dia 1º de março de 2019 a força-tarefa Lava Jato denunciou Antonio Kanji Hoshikawa, Elio Cherubini 
Bergemann, José Sérgio de Oliveira Machado, Mauro de Morais e Wilson Quintella Filho pelos crimes de 
corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A denúncia aponta que Sérgio Machado, ex-
presidente da Transpetro, ajustou com Wilson Quintella, então diretor-presidente do Grupo Estre, o 
pagamento de propinas em percentual entre 3% a 4% do valor original dos contratos firmados com as 
empresas do Grupo na área de serviços (Estre Ambiental S/A e Pollydutos Montagem), e de 1% a 1,5% na 
parte de navios (Estaleiro Rio Tietê LTDA). Tais pagamentos ocorreram entre os anos de 2008 e 2014, e 
totalizaram mais de R$ 21 milhões. As promessas e pagamentos de propina deram-se no âmbito de cinco 
contratos celebrados entre a empresa Estre Ambiental e a Transpetro, no período compreendido entre 
2008 e 2013 que, somados, alcançam o montante de R$ 282,9 milhões; em 16 contratos firmados entre a 
Pollydutos Montagem e Produção e a subsidiária petrolífera no valor de R$ 279,8 milhões entre 2008 e 
2014; e na celebração de 20 contratos firmados entre a empresa Estaleiro Rio Tietê, no ano de 2010, na 
importância de R$ 428,3 milhões. Os acertos ocorriam para que Machado auxiliasse o Grupo Estre e 
também se abstivesse de praticar atos de ofício que viessem contra os interesses das empresas do Grupo. 

ENVOLVIDOS 

Antonio Kanji Hoshikawa, Elio Cherubini Bergemann, José Sérgio de Oliveira Machado, Mauro de Morais e 
Wilson Quintella Filho.  

DENÚNCIA  
 

21/02/2019 

Processo Penal  

5007661-78.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 236731669919 

 

SÍNTESE 

Também no dia 25 de fevereiro, os procuradores ofereceram denúncia contra o operador financeiro Luiz 
Abi Antoun, por pertencimento à organização criminosa e corrupção passiva. Abi Antoun deixou o Brasil 
em setembro de 2018, após ter sido solto por uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes no 
âmbito da Operação Rádio Patrulha, do Ministério Público do Paraná (MP-PR). Segundo as investigações, 
Luiz Abi Antoun exercia o papel de "caixa geral de propinas" arrecadadas em diversos setores do governo 
do estado em proveito do ex-governador Beto Richa. Foram identificados registros de encontros dele tanto 
com Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e Logística, como com Dirceu Pupo. Verificou-se que, para 
tais encontros, foram adotadas formas atípicas de registro de Luiz Abi no prédio do DER/PR, sem que 
constassem dados essenciais como o número de sua identidade e o funcionário que visitaria. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Abi Antoun.  

DENÚNCIA  
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20/02/2019 

Processo Penal  

5007643-57.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 359366645519  

 

SÍNTESE 

No dia 25 de fevereiro, os procuradores da força-tarefa Lava Jato, em conjunto com procuradores de Ponta 
Grossa, Apucarana e Paranavaí, denunciaram o operador financeiro Dirceu Pupo Ferreira, suspeito de 
integrar um grupo responsável por desviar o valor estimado de R$ 8,4 bilhões por meio de supressões de 
obras rodoviárias e aumento de tarifas em concessões do Anel de Integração. Dirceu Pupo Ferreira tinha a 
função de reinserir na economia formal os valores ilícitos recebidos pelo outro operador financeiro, Luiz 
Abi Antoun, em nome do ex-governador, no caso em operações de lavagem de dinheiro realizadas 
mediante a aquisição de imóveis. Nesse contexto, apurou-se que Pupo operacionalizou o recebimento de 
pelo menos R$ 2,7 milhões, os quais foram utilizados na aquisição de imóveis em nome da empresa 
Ocaporã, pertencente à família Richa. 

ENVOLVIDOS 

Dirceu Pupo Ferreira.  

DENÚNCIA  
 

14/02/2019 

Processo penal (Operação Consigliere)  

0507227-82.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 15/02/2019, a pedido da força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, a Justiça Federal determinou e a 
Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã desta sexta-feira (15) contra o ex-
secretário da Casa Civil de Sérgio Cabral, Régis Fichtner, e do coronel da Polícia Militar, Fernando França 
Martins, tido como a “pessoa da mala” do ex-secretário. Além das prisões, a funcionária da Casa Civil, Ana 
Lúcia Vieira, foi intimada a prestar informações. A PF também cumpriu mandado de busca e apreensão nos 
endereços dos envolvidos. 

ENVOLVIDOS 

Régis Fichtner, Fernando França Martins e Ana Lúcia Vieira.  

DENÚNCIA  
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01/02/2019 

Processo penal (Boca de Lobo)  

0500403-73.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Luiz Fernando de Souza, José Iran Peixoto Júnior, Affonso Henriques 
Monerat Alves da Cruz, Marcelo Santos Amorim, Luiz Carlos Vidal Barroso, Cláudio Fernandes Vidal, Luiz 
Alberto Gomes Gonçalves, César Augusto Craveiro de Amorim, Luís Fernando Craveiro de Amorim, Júlio 
Walter Sanábio Freesz, Tony Lo Bianco Mahet, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Luiz Carlos Bezerra, 
José Carlos Reis Lavouras e Sérgio Castro de Oliveira pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de 
dinheiro e organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

 Luiz Fernando de Souza, José Iran Peixoto Júnior, Affonso Henriques Monerat Alves da Cruz, Marcelo 
Santos Amorim, Luiz Carlos Vidal Barroso, Cláudio Fernandes Vidal, Luiz Alberto Gomes Gonçalves, César 
Augusto Craveiro de Amorim, Luís Fernando Craveiro de Amorim, Júlio Walter Sanábio Freesz, Tony Lo 
Bianco Mahet, Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Luiz Carlos Bezerra, José Carlos Reis Lavouras e Sérgio 
Castro de Oliveira  

 

01/02/2019 

Processo penal (Furna da Onça)  

0500386-37.2019.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia relacionada ao esquemas de corrupção envolvendo políticos da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e os governos Cabral e Pezão 

ENVOLVIDOS 

 

31/01/2019 

Processo Penal  

5002349-24.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 836079615019 
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SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato denunciou, no dia 31 de janeiro de 2019, o ex-governador do Paraná, Carlos 
Alberto Richa; seu filho, André Richa; e o contador Dirceu Pupo Ferreira, pelo crime de lavagem de 
dinheiro proveniente de propinas do pedágio e de outros esquemas de corrupção do governo. 
Posteriormente, no dia de fevereiro, a esposa de Beto Richa e ex-primeira-dama, Fernanda Richa também 
foi denunciada na mesma acusação. Os fatos são relacionados à compra de um terreno de luxo no bairro 
Santa Felicidade, em Curitiba, no final de 2012. De acordo com a acusação, em 2012, o contador Dirceu 
Pupo Ferreira, que era homem de confiança da família Richa, e André Richa, filho do ex-governador, 
visitaram um terreno de 2 mil m² em condomínio de luxo que estava anunciado por R$ 2 milhões. Após 
negociação, o vendedor aceitou como pagamento dois lotes de terrenos em Alphaville, avaliados na época 
em aproximadamente R$ 500 mil cada, pertencentes à família Richa, e mais R$ 930 mil pagos com dinheiro 
em espécie proveniente de propinas pagas pelas concessionárias de pedágio e outros esquemas de 
corrupção do governo Beto Richa. O dinheiro em espécie foi entregue por Dirceu Pupo Ferreira no 
escritório da incorporadora. Para ocultar a origem espúria dos valores pagos em espécie, os denunciados 
lavraram escritura pública de compra e venda ideologicamente falsa, simulando uma simples permuta 
entre o terreno de luxo e os lotes do Alphaville, no valor de apenas R$ 500 mil, subfaturando o valor real 
da venda e ocultando a existência de pagamentos em dinheiro vivo. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Alberto Richa, André Richa e Dirceu Pupo Ferreira.  

DENÚNCIA  
 

24/01/2019 

Processo Penal  

5003165-06.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 306259215319 

 

SÍNTESE 

Em 28 de janeiro de 2019 foram denunciados os empresários relacionados ao esquema de pagamento de 
propina em troca de benefícios concedidos às concessionárias de pedágio que atuam no Estado. Foram 
denunciados João Chiminazzo Neto, ex-presidente da ABCR regional Paraná; além de Luiz Fernando Wolff 
Carvalho, João Marafon Junior, Carlo Bottarelli, Leonardo Guerra, Sandro Antônio de Lima, Evandro Couto 
Vianna, José Camilo Teixeira Carvalho, José Alberto Moraes Rego de Souza Moita, José Julião Terbai Junior, 
Ruy Sergio Giublin, Claudio José Machado Soares, Mario Cezar Xavier Silva, Marcelo Stachow Machado da 
Silva, Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz, Carlos Roberto Nunes Lobato, Beatriz Luciana Ferreira 
Assini, Jackson Luiz Ramalho Seleme, Silvio Marchiori, Hélio Ogama, Hugo Ono, Gustavo Mussnick e Davi 
Guedes Terna. As seis concessionárias que administram o Anel de Integração do Paraná – Econorte, Ecovia, 
Ecocataratas, Rodonorte, Viapar e Caminhos do Paraná – começaram a se reunir periodicamente na sede 
da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) para acordar o pagamento de propinas a 
agentes públicos do Paraná em troca da celebração de aditivos contratuais favoráveis às empresas. Após 
maio de 2000 até final de 2015, estes pagamentos passaram a contar com a intermediação do diretor-
presidente da ABCR, João Chiminazzo Neto. De acordo com as evidências coletadas, quando se iniciou o 
esquema, o valor total da arrecadação mensal de propina era de, aproximadamente, R$ 120 mil, sendo que 
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este montante era rateado entre as seis concessionárias do Anel de Integração proporcionalmente ao 
faturamento de cada uma delas e distribuído para funcionários do DER/PR. 

ENVOLVIDOS 

João Chiminazzo Neto, Luiz Fernando Wolff Carvalho, João Marafon Junior, Carlo Bottarelli, Leonardo 
Guerra, Sandro Antônio de Lima, Evandro Couto Vianna, José Camilo Teixeira Carvalho, José Alberto 
Moraes Rego de Souza Moita, José Julião Terbai Junior, Ruy Sergio Giublin, Claudio José Machado Soares, 
Mario Cezar Xavier Silva, Marcelo Stachow Machado da Silva, Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz, 
Carlos Roberto Nunes Lobato, Beatriz Luciana Ferreira Assini, Jackson Luiz Ramalho Seleme, Silvio 
Marchiori, Hélio Ogama, Hugo Ono, Gustavo Mussnick e Davi Guedes Terna.  

DENÚNCIA  
 

24/01/2019 

Processo Penal  

5003155-59.2019.404.7000 - Chave eletrônica: 357593204619 

 

SÍNTESE 

Denúncia oferecida no dia 28 de janeiro contra organização criminosa responsável por desviar o valor 
estimado de R$ 8,4 milhões por meio de supressões de obras rodoviárias e aumento de tarifas em 
concessões do Anel de Integração. Em relação a agentes públicos foram acusados o ex-governador do 
Paraná, Carlos Alberto Richa; José Richa Filho, ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Estado; além 
de Deonilson Roldo, Ezequias Moreira Rodrigues, Ricardo Rached, Nelson Leal Junior, Antônio Carlos Cabral 
Queiroz, Mauricio Eduardo Sá de Ferrante, José Alfredo Gomes Stratmann e Aldair Wanderley Petry. Os 
crimes são relacionados às investigações da operação Integração, que apontaram a existência, ao longo de 
quase duas décadas, de uma prática consolidada de pagamento de propina pelas concessionárias que 
operam o Anel de Integração do Paraná. Os subornos eram pagos para obtenção de favorecimentos 
contratuais que excluíam obras e aumentavam tarifas. De acordo com a denúncia, as irregularidades 
começaram na apresentação da proposta comercial das concessionárias, em 1997. O custo de serviços e 
obras estava propositadamente superfaturado pelas concessionárias. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Alberto Richa, José Richa Filho, Deonilson Roldo, Ezequias Moreira Rodrigues, Ricardo Rached, 
Nelson Leal Junior, Antônio Carlos Cabral Queiroz, Mauricio Eduardo Sá de Ferrante, José Alfredo Gomes 
Stratmann e Aldair Wanderley Petry.  

DENÚNCIA  
 

19/12/2018 

Processo Penal  
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5059586-50.2018.4.04.7000 - Chave eletrônica: 913285066318 

 

SÍNTESE 

Denúncia oferecida em 19 de dezembro de 2018 envolvendo 42 pessoas que participaram de um esquema 
criminoso relativo à construção da sede da Petrobras em Salvador, na Bahia, conhecida como Torre Pituba. 
Entre os denunciados estão Entre os denunciados estão os três ex-presidentes da Petros, Wagner Pinheiro 
de Oliveira; Luís Carlos Fernandes Afonso e Carlos Fernando Costa; além de Newton Carneiro da Cunha, ex-
diretor administrativo e diretor financeiro e de Investimento da Petros; Armando Ramos Tripodi, ex-chefe 
de gabinete da presidência da Petrobras e ex-integrante suplente do Conselho Deliberativo da Petros; e 
outros funcionários da estatal. Além deles, executivos de empresas envolvidas na obra e operadores 
financeiros também foram acusados. O empreendimento em questão foi alvo da deflagração da 56ª fase 
da Lava Jato, em 23 de novembro, com o cumprimento de prisões e buscas e apreensões. Entre os crimes 
cometidos que constam na denúncia estão corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, desvios de 
recursos de instituição financeira (Petros) e organização criminosa. As investigações apontaram que as 
contratações fraudulentas e pagamentos de vantagens indevidas no esquema se estendeu de 2009 a 2016. 

ENVOLVIDOS 

42 pessoas.  

DENÚNCIA  
 

18/12/2018 

Processo Penal  

5059754-52.2018.4.04.7000 - Chave eletrônica: 541887959418 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa do MPF/PR ofereceu no dia 20 de dezembro de 2018, denúncia na investigação de 
corrupção envolvendo tradings bilionárias que mantém negócios com a Petrobrás. Foram denunciadas 12 
pessoas: Carlos Henrique Nogueira Herz, Luiz Eduardo Loureiro Andrade, Bo Hans Vilhelm Ljungberg 
(agentes intermediários, que tinham a confiança dos executivos da Vitol para fomentar o esquema 
criminoso); Carlos Roberto Martins Barbosa, Rodrigo Garcia Bewrkowitz, Marcus Antonio Pacheco 
Alcoforado, Cesar Joaquim Rodrigues de Lima e Jorge de Oliveira Rodrigues (ex-funcionários da Gerência 
Executiva de Marketing e Comercialização Petrobras); além de Gustavo Buffara Bueno, André Luiz dos 
Santos Pazza, Paulo Cesar Pereira Berkowitz e Deni França Moura, que atuavam na lavagem da propina 
arrecadada pelos funcionários públicos. Segundo a denúncia, foi constituído um grande esquema para 
praticar crimes em detrimento da Petrobras que favoreceu trading companies, entre elas, a Vitol. As 
investigações apontaram que as operações de compra e venda de óleos combustíveis e outros derivados 
entre a estatal petrolífera e a Vitol envolveram o pagamento de propinas de aproximadamente US$ 2,85 
milhões – mais de R$ 11 milhões. As evidências apontam que as propinas foram pagas pela Vitol com o 
objetivo de obter facilidades, preços mais vantajosos e operações de trading de óleos combustíveis e 
derivados de petróleo com maior frequência. 
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ENVOLVIDOS 

Carlos Henrique Nogueira Herz, Luiz Eduardo Loureiro Andrade, Bo Hans Vilhelm Ljungberg, Carlos Roberto 
Martins Barbosa, Rodrigo Garcia Bewrkowitz, Marcus Antonio Pacheco Alcoforado, Cesar Joaquim 
Rodrigues de Lima, Jorge de Oliveira Rodrigues, Gustavo Buffara Bueno, André Luiz dos Santos Pazza, Paulo 
Cesar Pereira Berkowitz e Deni França Moura.  

DENÚNCIA  
 

14/12/2018 

Processo Penal (Furna da Onça)  

0100860-84.2018.4.02.00 

 

SÍNTESE 

Em 14 de dezembro de 2018, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia ao Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, os deputados estaduais Jorge 
Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, do MDB-RJ – réus também da Operação Cadeia Velha –, seus 
colegas André Correa (DEM), Chiquinho da Mangueira (PSC), Coronel Jairo (SD), Luiz Martins (PDT), 
Marcelo Simão (PP), Marcos Abrahão (Avante) e Marcus Vinicius “Neskau” (PTB), além de outras 18 
pessoas por associação criminosa, corrupção ativa e passiva. 

ENVOLVIDOS 

Affonso Henriques Monnerat Alves da Cruz, Alcione Chaffin Andrade Fabri, Álvaro José Galliez Novis, André 
Gustavo Pereira Correa da Silva, Andrea Cardoso do Nascimento, Carla Adriana Pereira, Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda, Daniel Marcos Barbiratto de Almeida, Edson Albertassi, Fabio Cardoso do Nascimento, 
Francisco Manoel de Carvalho, Jairo Souza Santos, Jennifer Souza da Silva, Jorge Luis de Oliveira Fernandes, 
Jorge Sayed Picciani, José Antonio Wermelinger Machado, Leonardo Mendonça Andrade, Leonardo Silva 
Jacob, Luiz Antonio Martins, Magno Cezar Motta, Marcelo Nascif Simão, Marcos Abrahão, Marcus Vinicius 
de Vasconcelos Ferreira, Paulo César Melo de Sá, Sérgio de Castro Oliveira, Sérgio de Oliveira Cabral Santos 
Filho, Shirley Aparecida Martins Silva, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho e Vinícius Medeiros Farah.  

 

13/12/2018 

Processo Penal  

5058533-34.2018.404.7000. Chave eletrônica: 179286425418 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou no dia 14 de dezembro 
de 2018, Mariano Marcondes Ferraz e Marcio Pinto de Magalhães, ex-executivos do grupo Trafigura, o 
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operador financeiro Carlos Henrique Nogueira Herz e Marcus Antonio Pacheco Alcoforado, ex-gerente de 
Comércio Externo de Óleos Combustíveis da Petrobras, envolvidos num esquema de corrupção e lavagem 
de ativos em 31 operações de trading de óleo combustível entre a empresa internacional e a estatal 
petrolífera. Segundo a denúncia, as 31 operações de compra e venda de óleo combustível entre a 
Petrobras e a Trafigura envolveram o pagamento de propinas de aproximadamente US$ 1,5 milhão. As 
propinas foram pagas ao ex-gerente de Comércio Externo de Óleos Combustíveis da Petrobras pelos 
executivos da Trafigura, com o objetivo de obter facilidades, preços mais vantajosos e operações de 
trading de óleo combustível e derivados de petróleo com maior frequência. Os pagamentos foram 
realizados por intermédio de operadores financeiros que, sofisticadamente organizados, efetuavam 
operações de lavagem de ativos em contas ocultas no exterior e disponibilizavam, à margem do sistema 
oficial de câmbio, os pagamentos, em espécie, no Brasil, ao funcionário público envolvido nos crimes. 

ENVOLVIDOS 

Mariano Marcondes Ferraz, Marcio Pinto de Magalhães, Carlos Henrique Nogueira Herz e Marcus Antonio 
Pacheco Alcoforado.  

DENÚNCIA  
 

27/11/2018 

Agravo regimental no recurso especial 1601110  

1601110 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso especial interposto 
pelos Consórcios RNEST – CONTEST e CII - CONS IPOJUCA INTERLIGAÇÕES, investigados por supostas 
irregularidades nas obras de construção da Refinaria Abreu Lima S.A., no estado de Pernambuco, tendo 
sido estimado um dano potencial ao erário de R$ 1.3 bilhão. A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, 
decidiu não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Consórcio RNEST - CONTEST e Consórcio CII - CONS IPOJUCA INTERLIGAÇÕES.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

26/11/2018 

Ação Penal  

0006803-31.2018.403.61.81 
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SÍNTESE 

Tráfico de influência exercido pelo ex-presidente Lula a favor da construtora brasileira ARG na Guiné 
Equatorial – 2ª Vara Criminal Federal Especializada em crimes Financeiros e Lavagem de Ativos. O ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde por lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$ 1 milhão do 
grupo brasileiro ARG, valores que foram dissimulados na forma de doação ao Instituto Lula. O pagamento 
foi feito depois que o ex-presidente, usufruindo de seu prestígio internacional, influiu em decisões do 
presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, as quais resultaram na ampliação dos negócios da 
empresa ARG no país africano. A denúncia foi apresentada em 26 de novembro de 2018 pela Força Tarefa 
da Operação Lava Jato em São Paulo e recebida pela Justiça Federal em 14 de dezembro de 2018. 

Além de Lula, também responde ao processo o controlador do grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, 
denunciado por lavagem de dinheiro e por tráfico de influência em transação comercial internacional. Os 
fatos ocorreram entre setembro de 2011 e junho de 2012. Como Lula tem mais de 70 anos, o crime de 
tráfico de influência prescreveu em relação a ele, mas não para o empresário. 

ENVOLVIDOS 

Luis Inácio Lula da Silva e Rodolfo Giannetti Geo.  

DENÚNCIA  
 

21/11/2018 

Embargos de declaração nos embargos de declaração no inquérito 1181  

1181 

 

SÍNTESE 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração 
interpostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão que deu provimento a embargos de declaração 
opostos por Carlos Alberto Richa, nos autos de inquérito a que respondia perante o Superior Tribunal de 
Justiça. De acordo com a ementa do julgamento, ocorrido em 21 de novembro de 2018, “A contradição fica 
sanada, passando a constar no acórdão de fls. 198-210 a inexistência de prevenção do Juízo da 13ª Vara 
Federal de Curitiba para processar eventual investigação decorrente dos fatos apurados nos presentes 
autos, até o último momento em que o STJ teve contato com o conjunto probatório até então produzido 
nos autos, o que se deu em 25/4/2018, data em que se determinou o envio do processo à primeira 
instância. Fica expressamente consignado no acórdão, ainda, que a apuração da prática de crimes 
eleitorais e conexos é de competência do Juízo Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, e a investigação 
dos fatos que o referido Juízo considerar como não conexos com a jurisdição eleitoral, até o último 
momento em que o STJ teve contato com o conjunto probatório até então produzido nos autos, em 
25/4/2018, deve ser remetida para uma das varas federais com competência criminal de Curitiba-PR, por 
livre distribuição, sem prevenção do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por não terem sido apurados, 
até então (25/4/2018), indícios de crime de lavagem de dinheiro ou de outros crimes ligados à Operação 
Lava Jato”. 
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ENVOLVIDOS 

Carlos Alberto Richa.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

26/10/2018 

Processo penal  

0507421-82.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Thiago Aragão e Ítalo 
Garritano pela prática de crime de lavagem de dinheiro por meio da rede de restaurantes de comida 
japonesa Manekineko. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Thiago Aragão e Ítalo Garritano  
 

17/10/2018 

Processo penal (Operação Marakata)  

0506900-40.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 17/10/2018, o MPF no Rio de Janeiro denunciou sete pessoas por crimes em transações com pedras 
preciosas, resultado da Operação Marakata, deflagrada no mês passado. Os denunciados são Marcello Luiz 
Santos de Araújo, Daisy Balassana Tsezanas, Neli Azevedo, jilva Silva Diniz, José Valcenir Pequeno, Pedro 
Luiz dos Santos e Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”. De 2011 até os dias atuais, a 
organização criminosa praticou crimes de evasão de divisas, contrabando, falsidade documental e 
sonegação fiscal, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes. As investigações 
apontam que a quadrilha movimentou R$ 176 milhões. Além da condenação pelos crimes cometidos, o 
MPF requer ainda o confisco desse valor das contas dos acusados para futuras reparações dos danos 
causados. 

ENVOLVIDOS 
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Marcello Luiz Santos de Araújo, Daisy Balassana Tsezanas, Neli Azevedo, Jilva Silva Diniz, José Valcenir 
Pequeno, Pedro Luiz dos Santos e Dario Messer  

DENÚNCIA  
 

10/10/2018 

Processo penal (Fatura Exposta)  

0507160-20.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Cesar Romero, Maurício 
Barreto, Enrico Vieira, Augusto Larrabure, Bruno Farina e Chaaya Maghrabi. A denúncia imputa os crimes 
de corrupção passiva e ativa, lavagem de recursos e evasão de divisas relacionados ao pagamento de parte 
de lancha adquirida por Cesar Romero com valor de propina originário de conta oculta mantida nos 
Estados Unidos da América, assim como operações de dolar-cabo realizadas no interesse do colaborador 
mediante o auxílio de Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Maurício Barreto, Enrico Vieira, Augusto Larrabure, 
Bruno Farina e Chaaya Maghrabi. 

ENVOLVIDOS 

Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Cesar Romero, Maurício Barreto, Enrico Vieira, Augusto Larrabure, Bruno 
Farina e Chaaya Maghrabi.  

 

09/10/2018 

Agravo regimental no habeas corpus 454132  

454132 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto por Delúbio Soares de Castro. A defesa se insurgiu contra decisão do relator do caso no STJ, 
ministro Felix Fischer, a qual conheceu em parte o presente habeas corpus, concedendo a ordem em favor 
do paciente, a fim de afastar a reparação civil fixada no acórdão condenatório. 

ENVOLVIDOS 

Delúbio Soares de Castro.  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

05/10/2018 

Processo penal (Operação S.O.S)  

0507310-98.2018.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 05/10/2018, o MPF denunciou o ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro Sérgio Côrtes, os empresários 
Miguel Iskin e Gustavo Estellita, e os gestores da Organização Social Pró-Saúde, Paulo Câmara e Ricardo 
Brasil, além de outras 25 pessoas por desvio de recursos da saúde. De acordo com a denúncia, o esquema 
criminoso envolvendo a OS Pró-Saúde causou um prejuízo de R$ 52 milhões aos cofres públicos. A 
denúncia imputa os crimes de quadrilha, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, 
constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, corrupção ativa e passiva por fatos apurados a 
partir da Operação S.O.S. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Côrtes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Paulo Câmara, Ricardo Brasil, além de outras 25 pessoas.  

DENÚNCIA  
 

02/10/2018 

Ação de improbidade  

5001160-45.2017.4.03.6115 

 

SÍNTESE 

Prefeitos de São Carlos – doações Odebrecht.  Ajuizada contra três ex-prefeitos de São Carlos por terem 
recebido doações ilegais da Odebrecht. A ação foi aberta em outubro de 2018 e em junho de 2019 foi 
enviada à Justiça Estadual. O MPF interpôs recurso, ainda pendente de julgamento do TRF-3. 

ENVOLVIDOS 

Newton Lima Neto, Oswaldo Baptista Duarte Filho, Paulo Roberto Altomani, Fernando Luiz Ayres da Cunha 
Santos Reis, Guilherme Pamplona Paschoal e Odebrecht S/A.  

DOCUMENTOS  
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19/09/2018 

Embargos de declaração no agravo regimental no inquérito 1181  

1181 

 

SÍNTESE 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de 
declaração, sem efeitos modificativos. 

ENVOLVIDOS 

Em apuração  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

13/09/2018 

Processo penal (Operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem)  

0507170-64.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 13/09/2018, o MPF denunciou cinco pessoas por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra 
o sistema financeiro (apropriação indébita). Foram denunciados João Paulo Julio Lopes e Miguel Julio 
Lopes, proprietários da corretora Advalor; e os doleiros Dario Messer, Chaaya Moghrabi (Yasha) e Flávio 
Dib. Os crimes, apurados a partir das operações Câmbio Desligo, Calicute, Tolypeutes e Advalorem, foram 
cometidos a partir das movimentações financeiras da corretora Advalor, que funcionava tanto como 
instituição financeira, para armazenar recursos ilícitos de agentes públicos, como para efetivar pagamentos 
em seu favor. 

ENVOLVIDOS 

João Paulo Julio Lopes, Miguel Julio Lopes, Dario Messer, Chaaya Moghrabi (Yasha) e Flávio Dib.  

DENÚNCIA  
 

03/09/2018 

Processo Penal  
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5039163-69.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 245185740718 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra 11 pessoas pelos crimes de corrupção (ativa e passiva) e lavagem de dinheiro. As provas 
levantadas pela investigação que embasaram a acusação revelaram o pagamento de propinas pela 
Odebrecht para obter favores ilegais relacionados à Parceria Público Privada (PPP) para exploração e 
duplicação da PR-323, entre os municípios de Francisco Alves e Maringá, durante o ano de 2014, cujo valor 
era de R$ 7,2 bilhões. Conforme a denúncia, no final de janeiro de 2014, executivos da Odebrecht 
procuraram o então chefe de gabinete do governador Beto Richa, Deonilson Roldo, e solicitaram apoio 
para afastar eventuais concorrentes interessados na licitação da PPP para exploração da PR-323. 
 
Em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, de 19 de setembro de 2018, que acatou argumentos 
apresentados pela defesa do ex-governador, determinando a retirada do caso da 13ª Vara Federal 
Criminal, o juiz federal Sérgio Moro enviou a ação penal para o Juízo da 23ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba. 

ENVOLVIDOS 

Adolpho Julio da Silva Mello Neto, Benedicto Barbosa da Silva Junior, Deonilson Roldo, Fernando Migliaccio 
da Silva, Luciano Ribeiro Pizzatto, Luiz Antônio Bueno Junior, Luiz Eduardo Soares, Jorge Theodócio 
Atherino, Maria Lucia Tavares, Olívio Rodrigues Junior e Álvaro José Galliez Novis.  

DOCUMENTOS  

DENÚNCIA  
 

27/08/2018 

Processo penal  

0507064-05.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Miguel Iskin e Gustavo Estellita, atribuindo-lhes a prática do delito de 
lavagem de ativos por terem ocultado e dissimilado a origem, natureza, disposição, movimentação e 
propriedade, em 07/04/2010, de R$ 430.330,00, por meio da emissão de nota fiscal de ficitícia prestação 
de serviços entre a GEAP e a PER PRIMA 

ENVOLVIDOS 

Miguel Iskin e Gustavo Estellita  
 

24/08/2018 
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Processo Penal  

5036808-86.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 190145077318 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra Douglas Campos Pedroza de Souza, pela prática do crime de lavagem de dinheiro no 
âmbito de dois contratos celebrados entre a Odebrecht e a Petroquisa, subsidiária da Petrobras, e 
relacionados a obras no Complexo Petroquímico de Suape, no município de Ipojuca, em Pernambuco. As 
investigações apontam que Djalma Rodrigues, ex-diretor da Petroquisa e pai de Douglas Campos Pedroza 
de Souza, recebeu o correspondente a R$ 16,1 milhões entre 16/12/2010 a 19/03/2014 mediante 
transferências no exterior por meio de contas em nome de três offshores controladas pelo grupo 
empresarial: Spada Ltda., no Stanrdar Chartered Bank, em Londres, no Reino Unido; Maher Invest Limited, 
no Standard Chartered Bank, em Genebra, na Suíça; e também no BSI Overseas, nas Bahamas e no 
Greenwich Overseas Group Ltd., no Lloyds Bank, em Genebra, na Suíça. Douglas é apontado como o 
controlador e beneficiário das contas offshores Maher Invest, Spalda Ltda. e Greenwich Overseas. Desta 
forma, o engenheiro atuou na ocultação e dissimulação do produto de crime de corrupção, cujo autor foi 
seu pai. 

ENVOLVIDOS 

Douglas Campos Pedroza de Souza.  

DENÚNCIA  
 

23/08/2018 

Processo penal  

0507030-30.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 23 de agosto de 2018, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou a 25ª denúncia contra o ex 
governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o ex-secretário de Estado Wilson Carlos, o ex-secretário de 
Obras Hudson Braga, o ex-assessor da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro Wagner Jordão, e o diretor da 
Riotrilhos Heitor Lopes. Eles foram denunciados por crimes de corrupção passiva praticados na contratação 
de obras com a participação da empreiteira Odebrecht. No total, foi identificado o pagamento de propina a 
Cabral no valor de R$ 78.924.800,00. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Wagner Jordão e Heitor Lopes.  

DENÚNCIA  
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20/08/2018 

Processo penal (Operação Calicute, Eficiência e Tolypeutes)  

0507170-64.2018.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 20 de agosto de 2018, o MPF apresentou a 25ª denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral, o ex-secretário de Estado Wilson Carlos, o ex-secretário de Obras Hudson Braga, o ex-
assessor da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro Wagner Jordão, e o diretor da Riotrilhos Heitor Lopes. 
Eles foram denunciados por crimes de corrupção passiva praticados na contratação de obras com a 
participação da empreiteira Odebrecht. No total, foi identificado o pagamento de propina a Cabral no valor 
de R$ 78.924.800,00. 5 denunciados: Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Wagner Jordão e Heitor 
Lopes de Sousa Júnior. Crimes: corrupção passiva. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Wagner Jordão e Heitor Lopes.  

DENÚNCIA  
 

15/08/2018 

Processo Penal  

5034453-06.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 926042795318 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-deputado federal Cândido Vaccarezza e outras nove pessoas pela prática dos crimes 
de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, no contexto do esquema de corrupção 
referente ao fornecimento de asfalto pela empresa americana Sargeant Marine à Petrobras. A partir das 
investigações decorrentes da 44ª fase da operação Lava Jato, verificou-se a ocorrência de crimes no âmbito 
das contratações da Petrobras para aquisição de asfalto da empresa Sargeant Marine, por intermédio de 
um grupo criminoso, autodenominado Brasil Trade, do qual participavam funcionários, inclusive do alto 
escalão da estatal petrolífera, operadores financeiros, um representante da Sargeant Marine no Brasil, 
além de Vaccarezza. Os integrantes do grupo, seguindo uma divisão organizada de tarefas, atuaram de 
modo incisivo para, mediante a corrupção de funcionários públicos da estatal e de agentes políticos, 
garantir a contratação da empresa pela Petrobras. 

ENVOLVIDOS 

Cândido Vaccarezza, Bruno Gonçalves Luz, Jorge Antônio da Silva Luz, Luiz Eduardo Loureiro Andrade, 
Carlos Henrique Nogueira Herz, Bo Hans Vilhelm Ljungberg, Márcio de Albuquerque Aché Cordeiro, Rafael 
Aché Cordeiro, Carlos Roberto Martins Barbosa e Paulo Sérgio de Vaz Arruda.  
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DENÚNCIA  
 

10/08/2018 

Processo Penal  

5033771-51.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 904895809718 

 

SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) denunciou os ex-ministros da 
Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci Filho; os ex-representantes da Odebrecht, Marcelo Bahia 
Odebrecht, Maurício Ferro, Bernardo Gradin, Fernando Migliaccio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da 
Silva Filho e Newton Sérgio de Souza; além dos publicitários Mônica Regina Cunha Moura, João Cerqueira 
de Santana Filho e André Luis Reis Santana, pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de 
dinheiro. A investigação revelou que Marcelo Odebrecht, com auxílio de Maurício Ferro, Bernardo Gradin e 
Newton de Souza, fez promessas indevidas aos ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega, 
com o objetivo de influenciá-los na edição de medida provisória. A promessa de propina aceita por 
Mantega tinha o valor de R$ 50 milhões, quantia que permaneceu à sua disposição em conta específica 
mantida pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, sob o comando de Fernando Migliaccio e 
Hilberto da Silva Filho. O pagamento de propina viabilizou a edição das medidas provisórias 470 e 472, as 
quais permitiram à Braskem (empresa do grupo Odebrecht) a compensação de prejuízo com débitos 
tributários decorrentes do aproveitamento de crédito ficto do IPI, cujo reconhecimento havia sido negado 
anteriormente por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

ENVOLVIDOS 

Guido Mantega, Antônio Palocci Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Maurício Ferro, Bernardo Gradin, 
Fernando Migliaccio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Newton Sérgio de Souza, Mônica 
Regina Cunha Moura, João Cerqueira de Santana Filho e André Luis Reis Santana.  

DENÚNCIA  
 

08/08/2018 

Processo penal (Ressonância)  

0506921-16.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Sérgio Cortes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Marco Antonio de 
Almeida, Marcus Vinícius de Almeida, Gaetano Signorini, Luiz Sérgio Braga Rodrigues, Márcia Cunha, 
Adalberto Rizzi, Antônio Georgete, Ivan Ireno, Frederik Knudsen, Daurio Speranzini, Ermano Marchetti, 
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Julio Cezar, Norman Gunther, Devanir de Oliveira, Jair Veiga, André Loyelo, Luis Moreno, João da Luz, 
Rafael Magalhães e Leandro Camargo pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações, corrupção 
passiva e prevaricação. 
As investigações apuraram fraudes em pelo menos 10 pregões realizados pelo Into entre os anos de 2007 e 
2016. Em todas as contratações, foi identificada a atuação do chamado “clube do pregão internacional”, 
um cartel formado por 35 empresas fornecedoras de equipamento de saúde que atuou por mais de 20 
anos perante o Into. O cartel era controlado pela empresa Oscar Iskin e contava com empresas 
fornecedoras (Baumer, Philips, Implamed, Venkuri, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson, MicroPort, de 
Soutter Medical, Orthofix, Maquet, Stryker e Dräger), empresas secundárias (Per Prima, Lang, Med Lopes, 
Ortospine, Strattner, Novum Hospitalar, Rizzi, Tellus, Helomed, World Medical, Techinicare) e empresas 
laranjas (Arthrotech, Dabasons, Interhospitalar, Aga Med, Arterial Life, CM Cirúrgica, New Service, Zeiki, 
Lógica Hospitalar, Renaltec, Levfort e Maxcare). 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cortes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita, Marco Antonio de Almeida, Marcus Vinícius de Almeida, 
Gaetano Signorini, Luiz Sérgio Braga Rodrigues, Márcia Cunha, Adalberto Rizzi, Antônio Georgete, Ivan 
Ireno, Frederik Knudsen, Daurio Speranzini, Ermano Marchetti, Julio Cezar, Norman Gunther, Devanir de 
Oliveira, Jair Veiga, André Loyelo, Luis Moreno, João da Luz, Rafael Magalhães e Leandro Camargo  

DENÚNCIA  
 

08/08/2018 

Processo penal (Câmbio, Desligo)  

0507465-04.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Ricardo Spiero em virtude dos fatos apurados na operação 
Câmbio, Desligo. 

ENVOLVIDOS 

Ricardo Spiero  
 

03/08/2018 

Ação Penal  

0011507-87.2018.403.6182 (e outras 7 derivadas) 

 

SÍNTESE 
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Cartel no Rodoanel Sul e no anel viário de São Paulo – 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A Força 
Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou, em 3 de agosto de 2018, 33 pessoas por 
estabelecerem um cartel formado por várias construtoras, com o aval de agentes públicos lotados nas 
empresas Dersa (estadual) e Emurb (municipal) e na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. A 
atuação dos acusados, desde 2004, mediante ajuste prévio firmado entre as empresas e o poder público, 
eliminou totalmente a concorrência nas obras do trecho sul do Rodoanel e em sete grandes obras do 
Sistema Viário Metropolitano. 

A pedido do MPF, após o recebimento da denúncia, o caso foi fracionado em 8 ações penais. Em 28 de 
fevereiro de 2019, a ação relativa a Paulo Vieira de Souza teve sentença de primeiro grau condenatória. 
Souza foi considerado o responsável por manter o cartel do Rodoanel Sul ativo e mantê-lo nas obras do 
Sistema Viário. Sua pena ultrapassou os 27 anos de prisão neste processo. 

ENVOLVIDOS 

Dario Rais Lopes, Mario Rodrigues Júnior, Antonio Carlos da Costa Almeida, José Aldemário Pinheiro Filho, 
Augusto Cesar Uzeda, Cesar de Araujo Mata Pires Filho, Luiz Roberto Terezo Menin, Vanderlei di Natale, 
Dario Rodrigues Leite Neto, João Carlos Magalhães Gomes, Jorge Arnaldo Curi Yazbek, Raggi Badra Neto, 
Carlos Henrique Barbosa Lemos, Carlos Alberto Mendes Dos Santos, Othon Zanoide de Moraes Filho, José 
Rubens Goulart Pereira, Marcus Pinto Rôla, José Leite Maranhão Neto, Paulo Vieira de Souza, Marcelo 
Cardinale Branco, Augusto Cezar Souza Do Amaral, Francisco Germano Batista da Silva, Luis Sérgio 
Nogueira, Nicomedes de Oliveira Mafra Neto, Paulo Twiaschor, Luiz Claudio Mahana, Helvetio Pereira da 
Rocha Filho, Alberto Bagdade, Pedro Luiz Paulikevis Dos Santos, Andrigo Lobo Chiarotti, Sérgio Fogal 
Mancinelli Júnior, Eduardo Jacinto Mesquita e Genesio Schiavinato da Silva Júnior.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

03/08/2018 

Processo penal (Ressonância)  

0506899-55.2018.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 3 de agosto de 2018, trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Sérgio Côrtes, Miguel Iskin, 
Gustavo Estellita e Verônica Vianna pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A 
denúncia versa sobre o recebimento de vantagens ilícitas por Sérgio Côrtes (USD 2.451.742,12) oferecidas 
pelos empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita por meio de transferências bancárias para conta oculta 
mantida na Suíça em nome da offshore Casius Global S.A., que possuía Verônica Vianna como beneficiária. 
Posteriormente, a conta na Suíça foi encerrada e o saldo transferido para uma conta nas Bahamas em 
nome da offshore Caltex Holding Corp, que também possuía Verônica Vianna como beneficiária final. O 
saldo final da aludida conta era de USD 4.366.533,89 em 27/07/17, quando os valores foram repatriados. 

ENVOLVIDOS 
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Sérgio Côrtes, Miguel Iskin, Gustavo Estellita e Verônica Vianna.  

DENÚNCIA  
 

27/07/2018 

Ação penal  

0005963-55.2017.403.6181 

 

SÍNTESE 

Fraude à licitação e outros crimes no Rodoanel Norte (Operação Pedra no Caminho) – 5ª Vara Criminal 
Federal de São Paulo. A Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou, em 27 de julho de 2018, 14 
pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa criada para fraudar licitações dos lotes 1, 2 e 3 
do trecho norte do Rodoanel. Os acusados são agentes públicos da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário 
S.A., empresa de economia mista responsável pela obra, e funcionários das construtoras responsáveis 
pelos lotes cujas fraudes estão apontadas nesta primeira denúncia: OAS, Mendes Júnior e Isolux. 

A denúncia resulta da Operação Pedra no Caminho, realizada em 25 de junho de 2018, para investigar a 
organização criminosa que operou fraudes no trecho norte do Rodoanel entre outubro de 2014 até junho 
de 2018. A denúncia foi recebida em outubro de 2018. 

Uma segunda fase da Operação Pedra no Caminho foi determinada pela Justiça a pedido do MPF e 
deflagrada em 30 de janeiro de 2019 e teve como alvos endereços ligados a construtora OAS. As 
investigações estão em andamento. 

ENVOLVIDOS 

Adriano Francisco Bianconcini Trassi, Benedito Aparecido Trida, Benjamim Venancio de Melo Júnior, Carlos 
Henrique Barbosa Lemos, Carlos Prado Andrade, Daniel Filardi Júnior, Edison Mineiro Ferreira Dos Santos, 
Enrique Fernandez Martinez, Hélio Roberto Correa, Laurence Casagrande Lourenço, Márcio Aurélio 
Moreira, Pedro da Silva, Pedro Paulo Dantas do Amaral Campos e Silvia Cristina Aranega Menezes. .  

DENÚNCIA  
 

16/07/2018 

Processo Penal  

5029497-44.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 320486369418 

 

SÍNTESE 
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Denúncia contra o ex-senador Jorge Afonso Argello, conhecido como Gim Argello, pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em razão de sua atuação para obstruir os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no Senado e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
no Senado e na Câmara dos Deputados, no ano de 2014. As CPIs foram instaladas para apurar fatos ilícitos 
cometidos contra a estatal petrolífera e, conforme foi constatado durante as investigações, houve acerto 
de pagamento de propina para evitar a convocação de empreiteiros para prestarem depoimento. Gim 
Argello já foi denunciado e condenado pelo acerto de pagamento de vantagem indevida envolvendo as 
empreiteiras UTC Engenharia, OAS, Toyo Setal e Camargo Corrêa, nos autos nº 5022179-78.2016.404.7000. 
Desta vez, a denúncia apresentada refere-se à propina paga pela empresa Galvão Engenharia. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Afonso Argello (Gim Argello).  

DENÚNCIA  
 

12/07/2018 

Processo Penal  

5029000-30.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 464565052118 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra o ex-CEO da empresa norte-americana Vantage Drilling, Paul Alfred Bragg, pelos crimes de 
corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O executivo atuou junto com representante de outra empresa e um 
lobista no pagamento de propina para ex-agentes públicos da Petrobras. Pelos mesmos fatos já haviam 
sido condenados, em 2015, Jorge Zelada e Eduardo Musa, além dos lobistas Hamylton Pinheiro Padilha 
Junior, Raul Schmidt Felippe Junior e João Augusto Rezende Henriques. De acordo com a sentença 
proferida na época, Zelada e Eduardo Musa beneficiaram a sociedade americana Vantage Drilling no 
contrato de afretamento do navio-sonda Titanium Explorer, celebrado com a Petrobras no valor de US$ 
1,816 bilhão depois de terem recebido valores indevidos no total de US$ 31 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Paul Alfred Bragg.  

DENÚNCIA  
 

08/06/2018 

Processo Penal  

5023952-90.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 237845913618 
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SÍNTESE 

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) denunciou César Luiz de Godoy 
Pereira, Glauco Colepicolo Legatti, José Lázaro Alves Rodrigues, Luis Eduardo Campos Barbosa da Silva, 
Mário Costa Andrade Neto, Rogério Santos de Araújo e Sérgio Souza Boccaletti, pelos crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro. A denúncia aponta que executivos da empresa Alusa Engenharia Ltda pagaram 
propina no montante de R$ 9,6 milhões para que ex-gerentes da Petrobras praticassem atos de ofício em 
favor da empresa na contratação de implementação da Casa de Força (CAFOR) da Refinaria Abreu e Lima 
(RNEST) junto a estatal. O repasse de valores indevidos se deu mediante operações de lavagem de capitais 
por meio de celebração de contratos fraudulentos de prestação de serviços no território nacional e 
posterior realização de depósitos em contas mantidas em instituições bancárias no exterior em nome de 
empresas offshore. Tais pagamentos ocorreram entre os anos de 2009 a 2014. 

ENVOLVIDOS 

César Luiz de Godoy Pereira, Glauco Colepicolo Legatti, José Lázaro Alves Rodrigues, Luis Eduardo Campos 
Barbosa da Silva, Mário Costa Andrade Neto, Rogério Santos de Araújo e Sérgio Souza Boccaletti.  

DENÚNCIA  
 

08/06/2018 

Processo Penal  

5023942-46.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 630245646318 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra nove pessoas pelos crimes de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro no 
interesse de um contrato para prestação de serviços no valor de R$ 825 milhões celebrado entre a 
Construtora Norberto Odebrecht e a Petrobras. A denúncia oferecida aponta que, para garantir que a 
empresa fosse favorecida na disputa com as demais concorrentes para celebrar o contrato com a estatal, 
executivos pagaram propina aos então gerentes da Petrobras e a operadores financeiros vinculados ao 
PMDB no valor de aproximadamente US$ 55 milhões, atualmente cerca de R$ 200 milhões. Tais 
pagamentos ocorreram entre os anos de 2010 e 2012. 

ENVOLVIDOS 

Aluísio Teles Ferreira Filho, Rodrigo Zambrotti Pinaud, Ulisses Sobral Calile, Mário Ildeu de Miranda, Ângelo 
Tadeu Lauria, César Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Olívio Rodrigues Junior e Rogério Santos de 
Araújo.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

07/06/2018 
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Processo penal (Operação Câmbio, Desligo)  

0073766-87.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 7 de junho de 2018, foi oferecida denúncia contra 62 pessoas investigadas na operação Câmbio, 
Desligo. A denúncia mostra a atuação de uma gigantesca organização criminosa liderada pelo doleiro Dario 
Messer e que possibilitou atos de lavagem de ativos e evasão de divisas da organização chefiada pelo ex-
governador Sérgio Cabral. Os 186 fatos narrados na denúncia tratam dos crimes de quadrilha, organização 
criminosa, lavagem de ativos, evasão de divisas, corrupção passiva e operação de instituição financeira não 
autorizada.  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados: Dario Messer, Cláudio de Souza, Vinícius Claret, Alessandro Laber, Patrícia Matalon, 
Marco Matalon, Bella Kayreh Skinazi, Ernesto Matalon, Wu Yu Sheng, Cláudia Mitiko Ebihara, Lígia Martins 
Lopes da Silva, Carlos Alberto Lopes Caetano, Diego Renzo Candolo, Daniela Figueiredo Nevez Diniz, Carlos 
Eduardo Caminha Garibe, Sérgio Mizrahy, Marcelo Rzezinski, Roberto Rzezinski, Alexsander Luiz de Queiroz 
Silva, Raul Alberto Zoboli Pegazzano, Francisco Joaquim Eduardo Aparício Muñoz Melgar, Juan Luis Bertran 
Bitllonch, Henrique José Chueke, Wander Bergmann Vianna, Alberto Cezar Lisnovetzky, Oswaldo Prado 
Sanches, Francisco Araújo Costa Júnior, Afonso Fábio Barbosa Fernandes, Henri Joseph Tabet, Flávio Dib 
das Chagas Moura, Lino Mazza Filho, Carlos Alberto Braga de Castro, Athos Roberto Albernaz Cordeiro, 
Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Carmen Regina Albernaz Cordeiro, 
Suzana Marcon, Rony Hamoui, Betina Lúcia Calichman Cohen, Joyce Presley Gomes, Maria Dolores Ferreira 
Siqueira, Bernardo Lederman Zajd, Richard de Mol Van Otterloo, Marco Antônio Cursini, Claudine Spiero, 
Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Cláudio Sá Garcia de Freitas, José Carlos Maia Saliba, Camilo de Lélis Assunção, 
Alexandre de Souza Silva, Nei Seda, Renê Maurício Loeb, Alexander Monteiro Henrique, Augusto Rangel 
Larrabure, Bruno Farina, Raul Fernando Davies, Jorge Davies, Chaaya Moghrabi, Marcelo Fonseca de 
Carmago, Edward Gaede Penn, Roberta Prata Zvinakevicius e Sérgio Cabral.  

DENÚNCIA  
 

07/06/2018 

Processo penal  

0073766-87.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 7 de junho de 2018, foi oferecida denúncia contra 62 pessoas investigadas na operação Câmbio, 
Desligo. A denúncia mostra a atuação de uma gigantesca organização criminosa liderada pelo doleiro Dario 
Messer e que possibilitou atos de lavagem de ativos e evasão de divisas da organização chefiada pelo ex-
governador Sérgio Cabral. Os 186 fatos narrados na denúncia tratam dos crimes de quadrilha, organização 
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criminosa, lavagem de ativos, evasão de divisas, corrupção passiva e operação de instituição financeira não 
autorizada.  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados: Dario Messer, Cláudio de Souza, Vinícius Claret, Alessandro Laber, Patrícia Matalon, 
Marco Matalon, Bella Kayreh Skinazi, Ernesto Matalon, Wu Yu Sheng, Cláudia Mitiko Ebihara, Lígia Martins 
Lopes da Silva, Carlos Alberto Lopes Caetano, Diego Renzo Candolo, Daniela Figueiredo Nevez Diniz, Carlos 
Eduardo Caminha Garibe, Sérgio Mizrahy, Marcelo Rzezinski, Roberto Rzezinski, Alexsander Luiz de Queiroz 
Silva, Raul Alberto Zoboli Pegazzano, Francisco Joaquim Eduardo Aparício Muñoz Melgar, Juan Luis Bertran 
Bitllonch, Henrique José Chueke, Wander Bergmann Vianna, Alberto Cezar Lisnovetzky, Oswaldo Prado 
Sanches, Francisco Araújo Costa Júnior, Afonso Fábio Barbosa Fernandes, Henri Joseph Tabet, Flávio Dib 
das Chagas Moura, Lino Mazza Filho, Carlos Alberto Braga de Castro, Athos Roberto Albernaz Cordeiro, 
Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, Paulo Aramis Albernaz Cordeiro, Carmen Regina Albernaz Cordeiro, 
Suzana Marcon, Rony Hamoui, Betina Lúcia Calichman Cohen, Joyce Presley Gomes, Maria Dolores Ferreira 
Siqueira, Bernardo Lederman Zajd, Richard de Mol Van Otterloo, Marco Antônio Cursini, Claudine Spiero, 
Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Cláudio Sá Garcia de Freitas, José Carlos Maia Saliba, Camilo de Lélis Assunção, 
Alexandre de Souza Silva, Nei Seda, Renê Maurício Loeb, Alexander Monteiro Henrique, Augusto Rangel 
Larrabure, Bruno Farina, Raul Fernando Davies, Jorge Davies, Chaaya Moghrabi, Marcelo Fonseca de 
Carmago, Edward Gaede Penn, Roberta Prata Zvinakevicius, Sérgio Cabral.  

DENÚNCIA  
 

24/05/2018 

Processo Penal  

5021793-77.2018.404.7000 - chave: 984989745818 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), por meio da força-tarefa Lava Jato em Curitiba, ofereceu 
denúncia contra Ana Vilma Fonseca De Jesus, Jose Antonio de Jesus e Behnam Chovghi Iazdi pelos crimes 
de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Pela denúncia apresentada em maio de 2018, entre 
meados de fevereiro e dezembro de 2009, João Antônio de Jesus, então gerente de Suporte 
Norte/Nordeste da Transpetro, não apenas solicitou e recebeu vantagens indevidas, para garantir a 
manutenção de contratos da Meta Manutenção e Instalações Industriais com a empresa estatal. A 
negociação do pagamento da propina foi feita pelo representante da empresa Meta, Behnam Chovghi 
Iazdi. O valor da propina paga ficou em R$ 2.325.000,00, algo em torno de 8% do contrato de ``Serviços de 
reparo do Gasoduto GARSOL - URUCÚ UN/MA à TESOL UN/MA DN 18 e ORSOL 14, em Parada 
Programada´´. Para ocultar e dissimular os valores ilícitos, José Antônio de Jesus contou com o auxílio de 
Ana Vilma de Jesus para promover a lavagem do dinheiro. 

ENVOLVIDOS 

Ana Vilma Fonseca de Jesus, José Antônio de Jesus, Behman Chovghi Iazdi.  

DENÚNCIA  
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15/05/2018 

Processo penal (Rizoma)  

0066693-64.2018.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 15 de maio de 2018, foi oferecida denúncia Arthur Machado é apontado como o chefe de uma 
organização criminosa formada com o objetivo de lesar os cofres de fundos de pensão e obter proveitos 
financeiros de investimentos realizados nas empresas pertencentes ao seu grupo econômico ou que 
possuem sua participação. A denúncia aponta os crimes de lavagem de ativos, evasão de divisas, corrupção 
passiva e ativa, tráfico de influência e organização criminosa a partir de fatos investigados na operação 
Rizoma.  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados Arthur Machado, Patrícia Iriarte, Alessandro Laber, Cláudio de Souza, Vinícius Claret, 
Edward Penn, Adeilson Telles, Henrique Barbosa, Marta Coerin, João Vaccari Neto, Wagner Pinheiro, 
Ricardo Rodrigues, Carlos Alberto Pereira (Gandola), Marcelo Sereno, Milton Lyra e Márcio Ramos.  

DENÚNCIA  
 

15/05/2018 

Processo penal  

0066693-64.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 15 de maio de 2018, foi oferecida denúncia Arthur Machado é apontado como o chefe de uma 
organização criminosa formada com o objetivo de lesar os cofres de fundos de pensão e obter proveitos 
financeiros de investimentos realizados nas empresas pertencentes ao seu grupo econômico ou que 
possuem sua participação. A denúncia aponta os crimes de lavagem de ativos, evasão de divisas, corrupção 
passiva e ativa, tráfico de influência e organização criminosa a partir de fatos investigados na operação 
Rizoma. Foram denunciados Arthur Machado, Patrícia Iriarte, Alessandro Laber, Cláudio de Souza, Vinícius 
Claret, Edward Penn, Adeilson Telles, Henrique Barbosa, Marta Coerin, João Vaccari Neto, Wagner 
Pinheiro, Ricardo Rodrigues, Carlos Alberto Pereira (Gandola), Marcelo Sereno, Milton Lyra e Márcio 
Ramos. 

ENVOLVIDOS 
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Arthur Machado, Patrícia Iriarte, Alessandro Laber, Cláudio de Souza, Vinícius Claret, Edward Penn, 
Adeilson Telles, Henrique Barbosa, Marta Coerin, João Vaccari Neto, Wagner Pinheiro, Ricardo Rodrigues, 
Carlos Alberto Pereira (Gandola), Marcelo Sereno, Milton Lyra e Márcio Ramos.  

DENÚNCIA  
 

27/04/2018 

Processo Penal  

5017409-71.2018.404.7000 - Chave eletrônica: 725663573218 

 

SÍNTESE 

Denúncia contra nove investigados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como resultado da 
46.ª fase da operação deflagrada em outubro de 2017. Investigações apontaram pagamentos de propina 
que estenderam até o ano de 2014 e superaram o montante de R$ 32 milhões relacionados a contratos 
firmados pela empreiteira Odebrecht, ainda em 2010, para realização de obras do Complexo Petroquímico 
Suape, em Pernambuco. A acusação envolve a subsidiária da estatal, a Petroquisa. 

ENVOLVIDOS 

Cesar Ramos Rocha, Djalma Rodrigues de Souza, Glauco Colepicolo Legatti, Isabel Izquierdo Mendiburo 
Degenring Botelho, Márcio Faria da Silva, Maurício de Oliveira Guedes, Olivio Rodrigues Junior, Paulo Cezar 
Amaro Aquino, Rogério Santos de Araújo.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/04/2018 

Processo Penal  

5028838-35.2018.404.7000 Chave eletrônica: 605497995118 

 

SÍNTESE 

A 13ª Vara Federal de Curitiba recebeu denúncia oferecida pela força-tarefa do Ministério Público Federal 
contra executivos das empreiteiras OAS, Mendes Júnior, Engevix, Alusa e Galvão Engenharia pelo crime de 
formação de cartel no âmbito da Petrobras. Foram denunciados 13 empresários e a Justiça acatou a 
acusação contra 11 dos executivos. Com abuso do poder econômico e mediante prévio ajuste com a 
fixação artificial de preços, o “clube de empreiteiras”, em detrimento da concorrência, promoveu, entre 
1998 e 2014, o controle do mercado de montagens e construção civil da Petrobras em diversos 
procedimentos licitatórios de obras realizadas em várias localidades, entres estas, Araucária/PR, São Paulo, 
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Rio de Janeiro, Betim/MG, Santos e Suape/PE. O dano causado aos cofres públicos supera os R$ 19 bilhões. 
Conforme apontaram as investigações, por mais de uma década e pelo menos até 2014, as principais obras 
da estatal foram loteadas entre as maiores empreiteiras do País que se organizaram num gigantesco 
“Clube” formado por 16 empresas (Odebrecht, UTC, OAS, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Mendes Junior, 
Andrade Gutierez, Galvão Engenharia, Iesa, Engevix, Toyo Setal, Techint, Promon, MPE, Skanska e GDK 
S.A.), e outras seis empreiteiras que também participavam das fraudes (Alusa, Fidens, Jaraguá 
Equipamentos, Tomé Engenharia, Construcap e Carioca Engenharia). 

ENVOLVIDOS 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Alessandro Carraro, Carlos Eduardo 
Strauch Alberto, César Luiz de Godoy Pereira, Dario de Queiroz Galvão Filho, Erton Medeiros Fonseca, 
Gerson de Mello Almada, Guilherme Rosetti Mendes, Henrique Quintão Federici, Leonel Queiroz Vianna 
Neto, Luiz Augusto Distrutti, Ricardo Ourique Marques.  

DENÚNCIA  
 

16/04/2018 

Processo penal (Pão Nosso)  

0055758-62.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 16 de abril de 2018, foi oferecida denúncia na qual são apontados atos de lavagem de dinheiro de 
valores desviados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A denúncia é resultado 
da Operação Pão Nosso, deflagrada em março de 2018, que revelou ramificação da Orcrim em contratos. 
Estima-se que o dano causado à Seap seja de pelo menos R$ 23,4 milhões. Foram denunciados pelo crime 
de lavagem de dinheiro Carlos Felipe Paiva, Mônica de Sá Herdem, Evandro Gonzalez Lima, Delisa de Sá 
Herdem Lima, Felipe Herdem Lima, Marcos Alexandre Ferreira Tavares e Carla dos Santos Braga. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Felipe Paiva, Mônica de Sá Herdem, Evandro Gonzalez Lima, Delisa de Sá Herdem Lima, Felipe 
Herdem Lima, Marcos Alexandre Ferreira Tavares e Carla dos Santos Braga.  

DENÚNCIA  
 

16/04/2018 

Processo penal (Pão Nosso)  

0055772-46.2018.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Nesta denúncia, oferecida em 16 de abril de 2018, Cabral responde por corrupção passiva por ter aceitado 
promessa e recebido pelo menos R$ 1 milhão ofertado pelo então secretário da Seap, César Rubens, e por 
Marcos Lips, em relação ao esquema montado em torno de contratos firmados entre a Seap e empresas 
envolvidas no esquema criminoso. A título de exemplo, mesmo com diversas irregularidades apontadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o então secretário renovou o fornecimento de refeições para os 
presídios com a empresa Induspan, do denunciado Carlos Felipe Paiva. Foram denunciados Sérgio Cabral, 
César Rubens, Marcos Lips, Sandro Lahmann, Wilson Carlos, Sergio Castro de Oliveira (Serjão), Marcelo 
Martins, Carlos Martins, Ary Filho, Jaime Luiz Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Carlos Felipe 
Paiva, Sérgio Roberto Pinto da Silva, Gabriela Barreiros, Ivan Ângelo Labanca Filho, William Antônio de 
Souza, Katia dos Reis Mouta, Wedson Gedeão de Farias e Maria do Carmo Nogueira de Farias. Os crimes 
apontados são corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados Sérgio Cabral, César Rubens, Marcos Lips, Sandro Lahmann, Wilson Carlos, Sergio 
Castro de Oliveira (Serjão), Marcelo Martins, Carlos Martins, Ary Filho, Jaime Luiz Martins, João do Carmo 
Monteiro Martins, Carlos Felipe Paiva, Sérgio Roberto Pinto da Silva, Gabriela Barreiros, Ivan Ângelo 
Labanca Filho, William Antônio de Souza, Katia dos Reis Mouta, Wedson Gedeão de Farias e Maria do 
Carmo Nogueira de Farias.  

DENÚNCIA  
 

16/04/2018 

Processo penal  

0055772-46.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Nesta denúncia, oferecida em 16 de abril de 2018, Cabral responde por corrupção passiva por ter aceitado 
promessa e recebido pelo menos R$ 1 milhão ofertado pelo então secretário da Seap, César Rubens, e por 
Marcos Lips, em relação ao esquema montado em torno de contratos firmados entre a Seap e empresas 
envolvidas no esquema criminoso. A título de exemplo, mesmo com diversas irregularidades apontadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o então secretário renovou o fornecimento de refeições para os 
presídios com a empresa Induspan, do denunciado Carlos Felipe Paiva. Foram denunciados Sérgio Cabral, 
César Rubens, Marcos Lips, Sandro Lahmann, Wilson Carlos, Sergio Castro de Oliveira (Serjão), Marcelo 
Martins, Carlos Martins, Ary Filho, Jaime Luiz Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Carlos Felipe 
Paiva, Sérgio Roberto Pinto da Silva, Gabriela Barreiros, Ivan Ângelo Labanca Filho, William Antônio de 
Souza, Katia dos Reis Mouta, Wedson Gedeão de Farias e Maria do Carmo Nogueira de Farias. Os crimes 
apontados são corrução passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, César Rubens, Marcos Lips, Sandro Lahmann, Wilson Carlos, Sergio Castro de Oliveira 
(Serjão), Marcelo Martins, Carlos Martins, Ary Filho, Jaime Luiz Martins, João do Carmo Monteiro Martins, 
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Carlos Felipe Paiva, Sérgio Roberto Pinto da Silva, Gabriela Barreiros, Ivan Ângelo Labanca Filho, William 
Antônio de Souza, Katia dos Reis Mouta, Wedson Gedeão de Farias e Maria do Carmo Nogueira de Farias.  

DENÚNCIA  
 

16/04/2018 

Processo penal  

0055758-62.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 16 de abril de 2018, foi oferecida denúncia na qual são apontados atos de lavagem de dinheiro de 
valores desviados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A denúncia é resultado 
da Operação Pão Nosso, deflagrada em março de 2018, que revelou ramificação da Orcrim em contratos. 
Estima-se que o dano causado à Seap seja de pelo menos R$ 23,4 milhões. Foram denunciados pelo crime 
de lavagem de dinheiro Carlos Felipe Paiva, Mônica de Sá Herdem, Evandro Gonzalez Lima, Delisa de Sá 
Herdem Lima, Felipe Herdem Lima, Marcos Alexandre Ferreira Tavares e Carla dos Santos Braga. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Felipe Paiva, Mônica de Sá Herdem, Evandro Gonzalez Lima, Delisa de Sá Herdem Lima, Felipe 
Herdem Lima, Marcos Alexandre Ferreira Tavares e Carla dos Santos Braga.  

 

02/04/2018 

Processo Penal  

501333911-2018.404.7000 - Chave eletrônica: 471390238918 

 

SÍNTESE 

Crimes de associação criminosa, peculato, corrupção, estelionato e lavagem de dinheiro praticados por 18 
pessoas. A denúncia da força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) aponta 
que foi implantado um esquema de contratações fraudulentas e desvios no âmbito da Econorte, com o 
objetivo de fraudar o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão com o Paraná, além de 
gerar dinheiro em espécie para pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos e também para 
enriquecimento dos próprios administradores e funcionários da concessionária. O esquema fraudulento 
também viabilizou a obtenção de aditivos contratuais favoráveis à Econorte junto ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR). 
 
Desmembramento da Lava Jato: em relação a esta denúncia, o juiz da 13.ª Vara Federal de Curitiba acatou 
parcialmente pedido de declaração de exceção de competência feito por uma das defesas por entender não 
haver relação entre os crimes apontados pelo Ministério Público Federal e o esquema de corrupção e 
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desvios de recursos na Petrobras. 
 
Veja a decisão de exceção de competência 

ENVOLVIDOS 

Adir Assad, Antônio José Monteiro da Fonseca Queiroz, Carlos Felisberto Nasser, Gilson Beckert, Hélio 
Ogama, Ivan Humberto Carratu, Leonardo Guerra, Marcelo Abud, Marcelo Montans Zamarian, Nelson Leal 
Júnior, Oscar Alberto da Silva Gayer, Oscar Alberto da Silva Gayer Júnior, Paulo Beckert, Rodrigo Tacla 
Duran, Sandro Antônio de Lima, Sergio Antônio Cardozo Lapa, Valdomiro Rodacki e Wellington de Melo 
Volpato.  

DOCUMENTOS  

DENÚNCIA  
 

27/03/2018 

Processo penal  

0039777-90.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 27 de março de 2018 , o presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, por crimes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e organização criminosa. Como presidente da Fecomércio, ele teria sido responsável pelo 
desvio de pelo menos R$ 10 milhões dos cofres públicos. O ex-governador Sérgio Cabral também foi 
denunciado, além de Wilson Carlos, Ary Filho, Sérgio Castro de Oliveira, Carlos Miranda, Jaime Luiz 
Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Manuel João Pereira, Sônia Ferreira Baptista, Carla Carvalho 
Hermansson, Ione Brasil Macedo e Gladys Silva Falci de Castro Oliveira. 

ENVOLVIDOS 

Orlando Diniz, Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Ary Filho, Sérgio Castro de Oliveira, Carlos Miranda, Jaime Luiz 
Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Manuel João Pereira, Sônia Ferreira Baptista, Carla Carvalho 
Hermansson, Ione Brasil Macedo e Gladys Silva Falci de Castro Oliveira.  

DENÚNCIA  
 

22/03/2018 

Ação Penal  

0002176-18.2017.4.03.6181 
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SÍNTESE 

Desvio de recursos públicos nas obras do Rodoanel Sul e avenida Jacu Pêssego – 5ª Vara Criminal Federal 
de São Paulo. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo ofereceu, em 22 de março de 2018, 
denúncia contra cinco pessoas acusadas de desviar em proveito próprio e de terceiros, entre os anos de 
2009 e 2011. O valor total foi de R$ 7,7 milhões (valores da época) em recursos e imóveis destinados ao 
reassentamento de pessoas desalojadas por grandes obras viárias realizadas pela empresa estatal paulista 
Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) na região metropolitana de São Paulo – o trecho sul do Rodoanel, 
o prolongamento da avenida Jacu Pêssego e a Nova Marginal Tietê. 

A denúncia foi aceita e o processo resultou na condenação, em 6 de março de 2019, de quatro dos cinco 
réus e na decretação do perdão judicial de uma das rés colaboradoras. Paulo Vieira de Souza, que foi 
diretor de engenharia da Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. e criador do esquema de desvio, foi 
condenado a 145 anos de prisão e teve a prisão preventiva decretada nesse processo. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Vieira de Souza (Paulo Vieira), José Geraldo Casas Vilela (Geraldo), uma ex-funcionária da Dersa, sua 
Irmã e Tatiana Arana de Souza Cremonini.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

26/02/2018 

Processo penal  

0022096-10.2018.4.02.510 

 

SÍNTESE 

Em 26 de fevereiro de 2018, o MPF ajuizou denúncia que revela como Alexandre Pinto utilizou contas 
abertas no exterior em nome de empresas ligadas ao colaborador e com a ajuda deste e do doleiro Juan 
Luis Bertrán para receber e ocultar valores recebidos indevidamente como propina para favorecer o 
interesse de empreiteiras, prestadores de serviços e fornecedores de materiais em obras como a 
Transcarioca, Transbrasil e recuperação ambiental da bacia de Jacarepaguá, entre outras. Foram 
denunciados Alexandre Pinto da Silva, Celso Reinaldo Ramos Júnior, Juan Luis Bertrán Bitllonch, Miguel 
Alexandre Martins Cardoso dos Santos Barreiros pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, 
organização criminosa e corrupção passiva. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Pinto da Silva, Celso Reinaldo Ramos Júnior, Juan Luis Bertrán Bitllonch e Miguel Alexandre 
Martins Cardoso dos Santos Barreiros  

DENÚNCIA  
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26/02/2018 

Processo penal  

0021748-89.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 26 de fevereiro de 2018, foi apresentada denúncia que revela o pagamento de vantagens indevidas 
pelos representantes das empresas que compunham o Consórcio Dynatest-TCDI ao então secretário 
municipal de Obras Alexandre Pinto da Silva e ao subsecretário Vagner de Castro Pereira, assim como à 
equipe de fiscalização do contrato de monitorização da execução das obras do BRT. Foram denunciados 
Alexandre Pinto da Silva; Vagner de Castro Pereira; Maura Fernanda Carvalho Moreira Cerqueira; Eduardo 
Fagundes de Carvalho; Alzamir de Freitas Araújo; Celso Reinaldo Ramos Júnior; Raphael Lima Roig; Ernesto 
Simões Preussler; Eder Parreira Vilela e Wanderley Tavares da Silva pelos crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva, organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Pinto da Silva, Vagner de Castro Pereira, Maura Fernanda Carvalho Moreira Cerqueira, Eduardo 
Fagundes de Carvalho, Alzamir de Freitas Araújo, Celso Reinaldo Ramos Júnior, Raphael Lima Roig, Ernesto 
Simões Preussler, Eder Parreira Vilela e Wanderley Tavares da Silva  

DENÚNCIA  
 

26/02/2018 

Processo penal (Mãos à obra)  

0022096-10.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor do ex-secretário de Obras do município do Rio de Janeiro Alexandre 
Pinto por corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Também foram denunciados o 
doleiro Juan Luis Bertrán (lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa), o ex-diretor 
financeiro da Andrade Gutierrez Miguel Barreiros (lavagem de dinheiro) e um colaborador (evasão de 
divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva). A denúncia revela como 
Alexandre Pinto utilizou contas abertas no exterior em nome de empresas ligadas ao colaborador e com a 
ajuda deste e do doleiro Juan Luis Bertrán para receber e ocultar valores recebidos indevidamente como 
propina para favorecer o interesse de empreiteiras, prestadores de serviços e fornecedores de materiais 
em obras como a Transcarioca, Transbrasil e recuperação ambiental da bacia de Jacarepaguá, entre outras. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Pinto, Juan Luis Bertrán, Miguel Barreiros  



122 
 

DENÚNCIA  
 

21/02/2018 

Ação penal  

879 

 

SÍNTESE 

Atendendo o posicionamento do Ministério Público Federal, a Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, determinou o desmembramento do processo em relação aos denunciados não 
detentores de foro no STJ. Ainda, por unanimidade, receberam a denúncia contra Mario Sílvio Mendes 
Negromonte. Por maioria, determinou o afastamento do denunciado das suas funções públicas até o 
término da instrução da ação penal, bem como o proibiu de ingressar nas dependências do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, além de utilizar bens e serviços de qualquer natureza daquela 
Corte de Contas – excetuado o serviço de saúde –, e de manter contato com qualquer de seus servidores 
ou funcionários, pelo mesmo período. 

ENVOLVIDOS 

Mario Silvio Mendes Negromonte.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

02/02/2018 

Processo penal (Quinto do Ouro)  

0502272-08.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Jonas Lopes Júnior, Jonas Lopes Neto, Jorge Luiz da Silva, Álvaro 
Novis e Edmar Moreira pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas e 
organização criminosa. A denúncia versa sobre o esquema criminoso de solicitação/recebimento de 
vantagens indevidas no TCE/RJ para que os Conselheiros julgassem os processos submetidos ao Tribunal de 
maneira favorável aos interessados. A ação penal é oriunda do Superior Tribunal de Justiça, onde foi 
autuada como AP nº 875/DF, e redistribuída a 7ª VF Criminal por força da decisão proferida pelo 
Excelentíssimo Ministro Felix Fischer. 

ENVOLVIDOS 
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Jonas Lopes Júnior, Jonas Lopes Neto, Jorge Luiz da Silva, Álvaro Novis e Edmar Moreira  
 

28/01/2018 

Processo penal  

0012275-79.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 29 de janeiro de 2018, a ação penal trata do crime de lavagem de dinheiro envolvendo o grupo Dirija. 
As investigações revelaram que uma rede de empresas “amigas” celebrava contratos fictícios com 
membros da organização criminosa, o grupo Dirija entre elas. Foram identificados ao menos 213 atos de 
lavagem envolvendo o grupo, que movimentou um total equivalente a pelo menos R$ 10,2 milhões. Foram 
denunciados Sérgio Cabral, Ary Filho, Sérgio Oliveira, Gladys Oliveira, Sônia Batista, Jaime Martins e João 
Martins. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Ary Filho, Sérgio Oliveira, Gladys Oliveira, Sônia Batista, Jaime Martins e João Martins.  

DENÚNCIA  
 

11/01/2018 

Processo penal  

0004639-62.2018.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 12 de janeiro de 2018, o ex-secretário de Obras do Município do Rio de Janeiro Alexandre Pinto foi 
denunciado por lavagem de dinheiro pela ocultação de bens em nome de familiares. Além de movimentar 
recursos obtidos indevidamente em uma conta bancária em nome de sua mãe, Alexandre Pinto comprou 
imóveis e constituiu sociedades em nome de seus dois filhos como forma de blindar o patrimônio 
adquirido como proveito dos crimes antecedentes de corrupção passiva. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Pinto.  

DENÚNCIA  
 

19/12/2017 
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Processo penal  

0509842-79.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 19 de dezembro de 2017, Alex Sardinha da Veiga, Geraldo André de Miranda Santos, Sérgio Cabral, 
Hudson Braga e Wagner Jordão foram denunciados por atos de corrupção envolvendo a construtora 
Oriente na contratação de serviços de asfaltamento na Baixada Fluminense e em obras emergenciais em 
municípios do interior do estado, entre outros. 

ENVOLVIDOS 

Alex Sardinha da Veiga, Geraldo André de Miranda Santos, Sérgio Cabral, Hudson Braga e Wagner Jordão.  

DENÚNCIA  
 

18/12/2017 

Processo Penal  

5055362-06.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 621139987217 

 

SÍNTESE 

Crime de lavagem de dinheiro de pelo menos US$ 21,7 milhões. Esse valor é proveniente de crimes de 
corrupção ativa e passiva no contrato de aquisição de 50% dos direitos de exploração do campo de 
petróleo de Benin, África, pela Petrobras, no ano de 2011. Foi denunciado David Muino Suarez, gerente do 
Banco BSI da agência de Zurique, na Suíça. As provas levantadas durante a investigação apontam que 
Suarez, na qualidade de gerente de relacionamento bancário do Banco BSI, atuou na constituição de 
offshores junto ao Grupo Mossack Fonseca no Brasil, e na abertura de contas bancárias em nome dessas 
offshores na referida instituição financeira. 

ENVOLVIDOS 

David Muino Suarez.  

DENÚNCIA  
 

18/12/2017 

Processo penal  

0231415-52.2017.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Luiz Carlos Bezerra e Georges Sadala foram denunciados em 19 de dezembro 
de 2017 pelo pagamento e recebimento de propina entre os anos de 2009 a 2015 no valor de R$ 1,33 
milhão em troca de facilidades na contratação e execução de contratos da empresa Gelpar 
Empreendimentos e Participações Ltda perante o Estado do Rio de Janeiro. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Luiz Carlos Bezerra e Georges Sadala.  

DENÚNCIA  
 

18/12/2017 

Processo penal  

0231438-95.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 19 de dezembro de 2017, o MPF apresentou denúncia contra Sérgio Cabral, Régis Fichtner e Luiz Carlos 
Bezerra. A denúncia aponta que, no período de janeiro de 2007 a abril de 2014, Régis Fichtner recebeu 
vantagem indevida no valor de R$ 1,56 milhão em razão do exercício da chefia da Casa Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, valor angariado e distribuído pela organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral, sob 
orientação e anuência deste, cuja entrega era feita por Luiz Carlos Bezerra. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Régis Fichtner e Luiz Carlos Bezerra.  

DENÚNCIA  
 

16/12/2017 

Ação penal  

843 

 

SÍNTESE 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, recebeu integralmente a denúncia do 
Ministério Público Federal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Damata Pimentel, e contra 
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Eduardo Lucas Silva Serrano, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Pedro Augusto de Medeiros, Marcelo 
Bahia Odebrecht e João Carlos Mariz Nogueira. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Damata Pimentel, Eduardo Lucas Silva Serrano, Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Pedro 
Augusto de Medeiros, Marcelo Bahia Odebrecht e João Carlos Mariz Nogueira.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/12/2017 

Processo Penal  

5055008-78.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 204499281817 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo US$ 17 milhões relacionados à aquisição, pela 
Petrobras, de 50% da refinaria de Pasadena, localizada no Texas (EUA). Segundo a denúncia, em 2005, 
Alberto Feilhaber, vice-presidente da Astra Oil à época, pactuou com o então gerente executivo da 
Diretoria Internacional Luis Moreira o pagamento de propina de US$ 15 milhões para que funcionários da 
Petrobras atuassem em favor dos interesses da empresa belga no processo de compra de 50% da refinaria 
de Pasadena pela Petrobras. Os valores de propina recebidos foram divididos entre ex-funcionários da 
Petrobras que participaram ativamente do processo de compra e venda e outras pessoas que também 
tiveram atuação no esquema. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Feilhaber, Raul Davies, Jorge Davies, Gregório Marin Preciado, Luis Carlos Moreira, Carlos Roberto 
Martins Barbosa, Cezar de Souza Tavares, Rafael Mauro Comino, Agosthilde Monaco de Carvalho, Aurélio 
Oliveira Telles e Delcídio do Amaral Gomez.  

DENÚNCIA  
 

14/12/2017 

Processo Penal  

5054787-95.404.7000 - Chave eletrônica: 668471866517 

 

SÍNTESE 
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Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos entre 2011 e 2014 no interesse de contrato firmado 
pelo consórcio Pipe Rack, composto pelas empresas Odebrecht, Mendes Júnior e UTC Engenharia, com a 
Petrobras. Foram denunciados o ex-gerente da Petrobras, Simão Marcelino da Silva, o operador financeiro 
Rodrigo Tacla Duran, e os executivos Cesar Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Renato Augusto Rodrigues, 
Rogério Cunha de Oliveira e Rogério Santos de Araújo. Em contrapartida às propinas prometidas e pagas 
pelos executivos denunciados, houve uma forte atuação do ex-gerente da Petrobras Simão Tuma no 
intuito de viabilizar a contratação pela Petrobras do consórcio Pipe Rack para execução de obras no 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. 

ENVOLVIDOS 

Simão Marcelino da Silva, Rodrigo Tacla Duran, Cesar Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Renato Augusto 
Rodrigues, Rogério Cunha de Oliveira e Rogério Santos de Araújo.  

DENÚNCIA  
 

14/12/2017 

Processo penal  

0509799-45.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 15 de dezembro de 2017, foram denunciados o ex-governador Sérgio Cabral, Henrique Ribeiro, Lineu 
Martins, Luiz Carlos Bezerra e Wilson Carvalho por crimes na Fundação Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj). A ramificação da organização criminosa foi descoberta a partir dos 
desdobramentos das operações Calicute e Eficiência. Semelhante ao implementado na Secretaria de 
Obras, o sistema de propina na Funderj contava com o auxílio de Wilson Carvalho, operador administrativo 
do grupo, e revelou dois novos membros da organização criminosa de Cabral: o ex-presidente da Funderj, 
Henrique Ribeiro, e o seu ex-chefe de gabinete Lineu Martins, presos na Operação C'est Fini. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Henrique Ribeiro, Lineu Martins, Luiz Carlos Bezerra e Wilson Carvalho.  

DENÚNCIA  
 

12/12/2017 

Processo Penal  

5054186-89.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 304822236517 

 

SÍNTESE 
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Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no contexto do recebimento de R$ 7,5 milhões em propinas, 
pagas pela empresa NM Engenharia. Foram denunciados José Antônio de Jesus, ex-gerente de Suporte 
Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro, o empresário José Roberto Soares Vieira, o 
engenheiro civil Adriano Silva Correia e o empresário Luiz Fernando Nave Maramaldo. As provas 
levantadas durante a investigação apontam que José Antônio de Jesus recebeu propinas de Luiz Fernando 
Nave Maramaldo, executivo da NM Engenharia, por 63 vezes entre 2009 e 2014. Os subornos eram pagos 
em função de licitações, contratos e aditivos firmados entre a NM Engenharia e a Transpetro e 
correspondiam a 0,5% dos 49 contratos e 14 aditivos, que totalizaram aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Os 
recursos ilícitos eram divididos entre o ex-gerente e integrantes dos Partidos dos Trabalhadores (PT). 

ENVOLVIDOS 

José Antônio de Jesus, José Roberto Soares Vieira, Adriano Silva Correia e Luiz Fernando Nave Maramaldo.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/10/2017 

Processo penal (Operação Unfair Play)  

0507813-56.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 25 de outubro de 2017, foi oferecida nova denúncia resultante da Operação Unfair Play. De acordo 
com a denúncia, Sérgio Cabral, Carlos Nuzman e Leonardo Gryner solicitaram diretamente a Arthur Soares 
e aceitaram promessa de vantagem indevida a outras pessoas, os senegaleses Papa Diack e Lamine Diack, 
consistente no pagamento de US$ 2 milhões para garantir votos para o Rio de Janeiro na eleição da cidade-
sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o que configura corrupção passiva. A denúncia equipara Nuzman e 
Gryner a funcionários públicos, uma vez que tanto o COB quanto o Comitê Organizador dos Jogos 
receberam e eram gestores de verbas públicas e exerciam, por delegação, uma atividade típica de Estado: 
o desporto. Foram denunciados Sérgio Cabral, Arthur Soares, Carlos Nuzman, Leonardo Gryner, Papa 
Massata Diack, Lamine Diack. Os crimes são corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, 
lavagem de dinheiro, evasão de divisas. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Arthur Soares, Carlos Nuzman, Leonardo Gryner, Papa Massata Diack e Lamine Diack.  

DENÚNCIA  
 

20/10/2017 

Processo penal  
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0198203-40.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Ary Filho pela prática do crime de lavagem de capitais 
precipuamente por meio das pessoas jurídicas Reginaves e Hammer, abrangendo os seguintes bens: (1) R$ 
3.000.000,00 provenientes de infrações penais praticadas pela ORCRIM de Sérgio Cabral contabilizados na 
empresa Reginaves, além de pagamentos de despesas pessoais de Ary Filho pelos administradores da 
empresa; 
(2) barco DU Brasil I, registrado em nome da empresa Hammer, no valor de R$ 1.000.000,00; e (3) 
apartamento no 
Lanai Condomínio SPA, no valor de R$ 602.000,00. 

ENVOLVIDOS 

Ary Filho  

DENÚNCIA  
 

18/10/2017 

Processo penal  

0196558-77.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Antonio Bernardo Herrman e Vera Marina Hermann, donos 
da joalheria Antonio Bernardo, pela prática do crime de lavagem de capitais, pois auxiliaram e favoreceram 
a ocultação e dissimulação da origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de bens 
diretamente provenientes de infrações penais, através da venda de joias avaliadas no valor total de R$ 
4.270.270,00, mediante recebimento de vultosas quantias em espécie, por operadores financeiros sob 
orientação ora de Sérgio Cabral, ora de Adriana Ancelmo, ora de Carlos Miranda, sem emissão de notas 
fiscais e sem identificação no certificado nominal, bem como sem manter adequadamente os cadastros e 
registros exigidos pelo COAF. 

ENVOLVIDOS 

Antonio Bernardo Herrman e Vera Marina Hermann  

DENÚNCIA  
 

16/10/2017 

Processo penal (Operação Unfair Play)  
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0507524-26.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 17 de outubro de 2017 foi oferecida a primeira denúncia resultante da Operação Unfair Play, que 
descreve o pagamento de propina por parte do empresário Arthur Soares, conhecido como “Rei Arthur”, e 
sua sócia Eliane Pereira Cavalcante a agentes públicos. O ex-governador Sérgio Cabral e o ex-secretário de 
Saúde Sérgio Côrtes foram beneficiados em operações intermediadas por Carlos Miranda, Renato Chebar, 
Enrico Machado e Leonardo Aranha. Foram denunciados Arthur Soares, Eliane Pereira Cavalcante, Sérgio 
Cabral, Carlos Miranda, Renato Chebar, Sérgio Côrtes, Enrico Machado e Leonardo Aranha. Os crimes são 
corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Arthur Soares, Eliane Pereira Cavalcante, Sérgio Cabral, Carlos Miranda, Renato Chebar, Sérgio Côrtes, 
Enrico Machado e Leonardo Aranha.  

DENÚNCIA  
 

10/10/2017 

Processo penal  

0507532-03.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Carlos Miranda e José Ronaldo Pinto de Mello pela prática 
do crime de lavagem de capitais. A partir das investigações realizadas no bojo das Operações Calicute e 
Eficiência e da colaboração premiada de José Ronaldo Pinto de Mello, apurou-se que a realização de 
lavagem de capitais, entre julho de 2015 e maio de 2016, por meio de cheques nominativos emitidos pelas 
empresas Mitsumar Veículos Ltda. e Nova Yen Motors Comércio Ltda. em favor da empresa Carlos 
Emanuel de Carvalho Miranda Consultoria EIRELI no valor total de R$ 250.000,00. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Miranda e José Ronaldo Pinto de Mello  

DENÚNCIA  
 

20/09/2017 

Sindicância  

654 



131 
 

 

SÍNTESE 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou o arquivamento da 
sindicância, nos termos do voto do relator. 

ENVOLVIDOS 

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

13/09/2017 

Processo penal  

0506646-04.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Wagner Jordão Garcia, Ângela Fátima Sivero Garcia e 
Gustavo Luiz Campos de Oliveira pela prática do crime de lavagem de capitais. A partir das investigações 
realizadas no bojo das Operações Calicute e Eficiência, apurou-se que Wagner Jordão utilizou-se da sua 
empresa AWA, para ocultar e dissimular a origem, a natureza, a disposição, a movimentação e a 
propriedade de valores recebidos ilicitamente, por meio de depósitos em espécie na sua conta e emissão 
de Notas Fiscais que embasaram prestações de serviço fictícias à empresa MRJ, de Gustavo Oliveira, assim 
como para as empresas DFX, YOUX e SAX. 
Além de depósitos em dinheiro na conta da empresa AWA com posterior emissão de Notas Fiscais “frias”, 
o denunciado Wagner Jordão, com a colaboração de sua esposa Ângela Garcia, realizou depósitos em 
espécie na conta-corrente titularizada pela última com a finalidade única de mascarar a origem criminosa 
dos recursos. 

ENVOLVIDOS 

Wagner Jordão Garcia, Ângela Fátima Sivero Garcia e Gustavo Luiz Campos de Oliveira  

DENÚNCIA  
 

07/09/2017 

Processo Penal (Cadeia Velha)  

0100523-32.2017.4.02.0000 
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SÍNTESE 

Em 7 de dezembro de 2017, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia ao Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região contra os deputados estaduais Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi (PMDB-RJ), 
presos preventivamente na época, e outras 16 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem 
de dinheiro e associação criminosa. A ação penal protocolada decorreu da primeira investigação ligada à 
Lava Jato contra pessoas com foro na segunda instância do Judiciário federal. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Sayed Picciani, Paulo César de Melo Sá, Edson Albertassi, Felipe Carneiro Monteiro Picciani, Jorge 
Luiz Ribeiro, Carlos Cesar da Costa Pereira, Ana Claudia Santos Andrade, Marcia Rocha Schalcher de 
Almeida, Andreia Cardoso do Nascimento, Fabio Cardoso do Nascimento, Jose Carlos Reis Lavouras, Jacob 
Barata Filho, Lélis Marcos Teixeira, Marcelo Traça Gonçalves, Álvaro José Galliez Novis, Edimar Moreira 
Dantas, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Leandro Andrade Azevedo e José Augusto Ferreira dos Santos.  

 

03/09/2017 

Processo Penal (Rio 40 Graus)  

0174071-16.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 03 de setembro de 2017, onze pessoas foram denunciadas por envolvimento em esquema de 
corrupção e lavagem de dinheiro em obras municipais, como a Transcarioca e a recuperação da Bacia de 
Jacarepaguá. A denúncia é resultado da Operação Rio 40 graus, deflagrada com o objetivo de reprimir 
parcela da organização criminosa responsável pela obtenção de vantagens indevidas em detrimento da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Apenas com relação às obras da Transcarioca e de Recuperação Ambiental da 
Bacia de Jacarepaguá, os valores de propina solicitados pela organização criminosa às empreiteiras 
envolvidas na execução das obras foi da ordem de R$ 36 milhões, considerando os ajustes com as 
empreiteiras que alcançaram 5% do valor das obras da Transcarioca e 4% do valor das obras da Bacia de 
Jacarepaguá. Foram denunciados: Alexandre Pinto da Silva, Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani, Vanuza 
Vidal Sampaio, Eduardo Fagundes de Carvalho, Ricardo da Cruz Falcão, Alzamir de Freitas Araújo, Carlos 
Frederico Peixoto Pires, Antônio Carlos Bezerra, Alexandre Luiz Aragão da Silva, Antônio Cid Campelo 
Rodrigues, Reginaldo Assunção Silva. Os crimes são tráfico de influência, lavagem de ativos, corrupção 
passiva, corrupção ativa e organização criminosa. 

ENVOLVIDOS 

Alexandre Pinto da Silva, Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani, Vanuza Vidal Sampaio, Eduardo Fagundes de 
Carvalho, Ricardo da Cruz Falcão, Alzamir de Freitas Araújo, Carlos Frederico Peixoto Pires, Antônio Carlos 
Bezerra, Alexandre Luiz Aragão da Silva, Antônio Cid Campelo Rodrigues e Reginaldo Assunção Silva.  

DENÚNCIA  
 

25/08/2017 
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Processo penal (Ponto Final)  

0502648-28.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Paulo Marcelo Tavares Pereira pela prática do crime de 
obstrução de investigação de organização criminosa durante o cumprimento da medida de busca e 
apreensão na Fetranspor e Riocard dos dados de informática referentes ao bilhete único e ao vale-
transporte das empresas de ônibus deferida nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 
0506262-41.2017.4.02.5101. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Marcelo Tavares Pereira  
 

21/08/2017 

Processo Penal  

5035263-15.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 792763474617 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, pertinência a organização criminosa e embaraço à investigação 
de infrações penais cometidos pelo ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendine e outras cinco pessoas, 
no contexto do recebimento de R$ 3 milhões em propinas pagas pela empreiteira Odebrecht. Além dele, 
também são acusados Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, André 
Gustavo Vieira da Silva, Antônio Carlos Vieira da Silva Junior e Álvaro José Galliez Novis. Conforme as 
provas levantadas durante as investigações, na véspera de assumir a presidência da Petrobras, Aldemir 
Bendine e um de seus operadores solicitaram propina a Marcelo Odebrecht e Fernando Reis. As provas 
revelam que o pedido foi feito para que o grupo empresarial não fosse prejudicado em seus interesses na 
Petrobras, bem como para que pudesse ser beneficiado de alguma maneira, inclusive no que se refere às 
consequências da operação Lava Jato. Em decorrência deste novo pedido, conforme depoimentos de 
colaboradores, informações colhidas em busca e apreensão na 26ª fase da Lava Jato (Operação Xepa) e 
outras provas de corroboração, a empreiteira optou por pagar a propina de R$ 3 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Aldemir Bendine, Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, André Gustavo 
Vieira da Silva, Antônio Carlos Vieira da Silva Junior e Álvaro José Galliez Novis.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
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07/08/2017 

Processo penal (Operação Ponto Final)  

0505914-23.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

A denúncia oferecida em 7 de agosto de 2017 apontou que Sérgio Cabral recebia repasses mensais do 
caixa dois da Fetranspor e foi beneficiado com R$ 144,7 milhões no esquema. Em janeiro de 2014, o ex-
governador concedeu desconto de 50% no IPVA das empresas de ônibus. Naquele mês e em fevereiro, as 
planilhas de colaboradores da força-tarefa indicam que um bônus de R$ 13 milhões saiu do “caixa dois” da 
Fetranspor para Cabral, que ainda recebia repasses mensais da Federação. Foram denunciados Sérgio 
Cabral, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Álvaro Novis, Edimar Dantas, José Carlos Lavouras, Jacob Barata 
Filho, Lelis Teixeira, Marcelo Traça, João Augusto Morais Monteiro, Márcio Miranda, David Sampaio, Eneas 
Bueno, Octacílio Monteiro, Carlos Roberto Alves, Regina Antônio, Eni Gulineli, Cláudia Ferreira e Francisca 
Medeiros. Os crimes são corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema 
financeiro, organização criminosa 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Álvaro Novis, Edimar Dantas, José Carlos Lavouras, Jacob 
Barata Filho, Lelis Teixeira, Marcelo Traça, João Augusto Morais Monteiro, Márcio Miranda, David Sampaio, 
Eneas Bueno, Octacílio Monteiro, Carlos Roberto Alves, Regina Antônio, Eni Gulineli, Cláudia Ferreira e 
Francisca Medeiros.  

DENÚNCIA  
 

07/08/2017 

Processo penal (Operação Ponto Final)  

0505915-08.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 7 de agosto de 2017, foi apresentada denúncia que apontou a existência de um caixa dois na 
Fetranspor, abastecido regularmente com repasses das empresas de ônibus para custear o pagamento de 
propina para diversos agentes públicos, os quais tinham competência para a edição de atos administrativos 
que regulavam o setor de transporte público municipal e intermunicipal e, consequentemente, poder para 
afetar os interesses das empresas de ônibus, seja praticando atos em seu benefício, seja deixando de 
praticar atos que pudessem lhes prejudicar. Rogério Onofre foi beneficiado com R$ 43,4 milhões neste 
esquema. Foram denunciados Sérgio Cabral, José Carlos Lavouras, Jacob Barata Filho, Lelis Teixeira, 
Marcelo Traça, João Augusto Monteiro, Álvaro Novis, Edimar Dantas, Rogério Onofre, Cláudio Freitas, 
Dayse Deborah, Alexsander Queiroz e Bernardo Zajd. Os crimes denunciados são corrupção ativa, 
corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, organização criminosa. 
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ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, José Carlos Lavouras, Jacob Barata Filho, Lelis Teixeira, Marcelo Traça, João Augusto 
Monteiro, Álvaro Novis, Edimar Dantas, Rogério Onofre, Cláudio Freitas, Dayse Deborah, Alexsander 
Queiroz e Bernardo Zajd.  

DENÚNCIA  
 

03/07/2017 

Processo penal (Ponto Final)  

0504957-22.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Trata-se de denúncia em desfavor de Jacob Barata Filho pela tentativa de evasão de divisas. 

ENVOLVIDOS 

Jacob Barata Filho  
 

28/06/2017 

Processo penal (Operação Ratatouille)  

0504938-16.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 28 de junho de 2017, foi oferecida denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, o empresário Marco 
de Luca, Carlos Miranda e Carlos Bezerra, apontados como operadores financeiros de Cabral. O ex-
governador e os operadores foram denunciados por corrupção passiva, já de Luca foi denunciado por 
corrupção ativa e organização criminosa. De acordo com a denúncia, Marco de Luca pagou, entre os anos 
de 2007 e 2016, R$ 16,7 milhões em propina a Cabral para obter benefícios em contratos na área de 
alimentação e serviços especializados com o governo do Rio de Janeiro. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Marco de Luca, Carlos Miranda e Carlos Bezerra.  

DENÚNCIA  
 

27/06/2017 
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Agravo regimental no agravo em recurso especial 984803  

984803 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento de dois agravos regimentais, um 
interposto por Rene Luiz Pereira e o outro, por Carlos Habib Chater. Rene foi condenado (em primeira e 
segunda instâncias) à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 933 dias-
multa, no valor de 5 salários-mínimos, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro 
no Brasil, com a ajuda de Chater (doleiro) e evasão de divisa. Já Carlos Habib Chater foi condenado (em 
primeira e segunda instâncias) pela prática do crime de lavagem de dinheiro à pena de 5 anos e 6 meses de 
reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 100 dias-multa, no valor de 5 salários-mínimos. Ao 
analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais. 

ENVOLVIDOS 

Rene Luiz Pereira.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

21/06/2017 

Questão de ordem na sindicância 623  

623 

 

SÍNTESE 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada. 

ENVOLVIDOS 

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

20/06/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 65462  

65462 
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SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do 
recurso interposto por Arthur Edmundo Alves da Costa e, nessa parte, negar-lhe provimento. 

ENVOLVIDOS 

Arthur Edmundo Alves da Costa.  

DOCUMENTOS  
 

20/06/2017 

Agravo regimental no agravo em recurso especial 1021601  

1021601 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto por C de S T. 

ENVOLVIDOS 

C de S T  

DOCUMENTOS  
 

16/06/2017 

Processo penal  

0135964-97.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 16 de junho de 2017, foi apresentada denúncia contra Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo, além dos 
assessores Luiz Carlos Bezerra e Carlos Miranda, por lavagem de dinheiro cometidos com a compra de joias 
em espécie, sem nota fiscal ou certificação nominal, revelados após a celebração de acordo de colaboração 
premiada. Por cinco vezes, os acusados adquiriam joias e pedras preciosas – avaliadas no valor total de R$ 
4,5 milhões – com propósito de ocultarem ou dissimular a origem de dinheiro derivado de crimes 
praticados pela organização criminosa. De acordo com a denúncia, o dinheiro sujo era oriundo de propinas 
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pagas por empreiteiras entre os anos de 2007 e 2014, em contratos para obras do metrô, reforma do 
Maracanã, PAC das Favelas e do Arco Metropolitano. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Luiz Carlos Bezerra e Carlos Miranda.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

14/06/2017 

Agravo regimental no conflito de competência 148391  

148391 

 

SÍNTESE 

Seguindo posicionamento do Ministério Público Federal, os ministros da Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental. O pedido da defesa 
questionava a possibilidade de o RHC n.66126, objeto do presente conflito de competência, ter sua 
relatoria alterada a despeito de o ministro Ribeiro Dantas ter analisado o pedido liminar do mencionado 
recurso anteriormente ao julgamento dos Habeas Corpus nos quais o ministro Felix Fischer prolatou voto 
vencedor, tornando-se prevento para os casos estritamente conexos com a Operação Lava Jato. 

ENVOLVIDOS 

A.A.  

DOCUMENTOS  
 

13/06/2017 

Agravo regimental no recurso especial 1640268  

1640268 

 

SÍNTESE 

Por unanimidade, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso interposto por C. R. R. F. e G. S. D. 
R. contra decisão monocrática proferida pelo ministro Felix Fischer pela qual não se conheceu do referido 
recurso. 

ENVOLVIDOS 
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C. R. R. F. e G. S. D. R  

DOCUMENTOS  
 

13/06/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 83115  

83115 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso interposto por Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda, tendo a Quinta Turma do STJ decidido no mesmo sentido. Segundo consta da ementa 
do acórdão, a prática reiterada de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, inclusive após a 
deflagração de fase ostensiva da operação Lava Jato, evidencia a necessidade da prisão preventiva para a 
garantia da ordem pública, pois há risco da prática de novos crimes. Além disso, mostra-se insuficiente a 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os 
requisitos autorizadores da prisão cautelar, como na hipótese. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Emanuel de Carvalho Miranda.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

12/06/2017 

Processo Penal  

5024879-90.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 266096138017 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cometidos pelo ex-gerente da Área Internacional da 
Petrobras Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos. Segundo a acusação, o ex-funcionário da estatal recebeu 
US$ 4,8 milhões em propinas na conta da offshore Sandfield, na Suíça, da qual era beneficiário e, em 
contrapartida, utilizou-se do cargo para dar amparo técnico a um negócio envolvendo a venda de um 
campo seco de petróleo em Benin, na África, da empresa Companie Beninoise des Hydrocarbures Sarl 
(CBH) para a Petrobras, em 2011. A denúncia apresentada pela força-tarefa Lava Jato em Curitiba narra 
que o ex-gerente esteve comprovadamente envolvido com a realização do negócio, praticando diversos 
atos de ofício que deram justificativa técnica falsa para a aquisição dos ativos. Um relatório da Comissão 
Interna de Apuração da Petrobras, que investigou os fatos, apontou que Bastos foi responsável por uma 
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série de irregularidades, entre as quais: orientar a manipulação de dados e informações com objetivo de 
melhorar o resultado econômico do projeto e por falta de supervisão de subordinado; não atender a 
recomendação da Diretoria Executiva quanto Doing Business e Parecer do Jurídico Internacional. 

ENVOLVIDOS 

Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

08/06/2017 

Processo Penal  

5024266-70.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 585485077217 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo pagamento de R$ 150 milhões em 
propinas relacionadas à Área de Gás e Energia da Petrobras. Foram denunciados os ex-gerentes da estatal 
petrolífera Márcio de Almeida Ferrreira, Edison Krummenauer e Maurício Guedes, além dos empresários 
Luis Mario da Costa Mattoni, Marivaldo do Rozario Escalfoni e Paulo Roberto Fernandes. Segundo a 
acusação, entre 2003 e junho de 2016, os ex-empregados públicos estiveram envolvidos em um esquema 
que desviou mais de R$ 150 milhões da Petrobras em inúmeras obras da área de Gás e Energia da 
companhia. De acordo com a força-tarefa, as seguintes obras estiveram comprovadamente envolvidas nas 
fraudes: Gasoduto Catu-Pilar, GNL Baía da Guanabara/RJ, terminal aquaviário de Barra do Riacho, terminal 
de Regaseificação da Bahia e montagem do gasoduto Urucu-Manaus (trecho Coari). 

ENVOLVIDOS 

Márcio de Almeida Ferrreira, Edison Krummenauer, Maurício Guedes, Luis Mario da Costa Mattoni, 
Marivaldo do Rozario Escalfoni e Paulo Roberto Fernandes.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

08/06/2017 

Processo penal (obstrução de justiça – Thiago Aragão)  

0133004-71.2017.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Em 8 de junho de 2017, o ex-sócio de Adriana Ancelmo, o advogado Thiago Aragão, foi denunciado por 
obstrução à Justiça. Thiago embaraçou as investigações, forjando documentos ideologicamente falsos e 
constrangendo um pretenso colaborador ao propor um concerto de versões a serem apresentadas aos 
órgãos de investigação. De acordo com a denúncia, após ter sido efetivada a prisão preventiva de Sérgio 
Cabral, bem como a condução coercitiva de Adriana Ancelmo, Thiago Aragão passou a ter cada dia mais 
certeza de que as investigações chegariam aos esquemas criminosos perpetrados por meio do escritório 
Ancelmo Advogados. Por isso, passou a diligenciar no sentido de influenciar na disposição e conteúdo dos 
futuros depoimentos e declarações de seu concunhado perante as autoridades competentes, com a 
omissão de fatos e combinação de versões, atuando ainda na produção de documentos ideologicamente 
falsos que pudessem ser apresentados às autoridades para ocultar a verdade. 

ENVOLVIDOS 

Thiago Aragão.  

DENÚNCIA  
 

06/06/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 83001  

83001 

 

SÍNTESE 

Os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deram parcial provimento 
ao recurso interposto por João Augusto Rezende Henriques. 

ENVOLVIDOS 

João Augusto Rezende Henriques.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

06/06/2017 

Agravo em recurso especial 1012561  

1012561 

 

SÍNTESE 
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O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento de agravo regimental interposto por P J 
B F, contra decisão proferida pelo ministro Felix Fischer, do STJ. Ao analisar a questão, os ministros da 
Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiram não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

P J B F  

DOCUMENTOS  
 

01/06/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 339340  

339340 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pela não concessão do recurso impetrado em favor de Arthur 
Edmundo Alves Costa contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa 
alegava a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba na medida cautelar de busca e apreensão 
nº 5031859-24.2015.4.04.7000/PR, bem como visava impedir a decretação da prisão preventiva do 
paciente. Ao analisar a questão, a unanimidade da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou 
provimento ao pedido. 

ENVOLVIDOS 

Arthur Edmundo Alves Costa.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

01/06/2017 

Processo penal  

0504466-15.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 1º de junho de 2017, foi oferecida denúncia contra Sérgio Cabral; Flávio Werneck, dono da FW 
Engenharia; Alberto Conde, contador da FW; Susana Neves, ex-mulher de Cabral; Maurício Cabral, irmão 
do ex-governador; e Carlos Miranda, um dos operadores do esquema. Os episódios de lavagem de dinheiro 
relatados na denúncia se referem ao uso da empresa Survey Mar e Serviços Ltda, ligada a Flávio Werneck, 
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para dar aparência lícita ao pagamento de R$ 1,7 milhão em propina. Nos pagamentos, foram utilizadas as 
empresas Araras Empreendimentos, de Susana Neves, Estalo Comunicação, de Maurício Cabral, e LRG 
Agropecuária, de Carlos Miranda. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral; Flávio Werneck, Alberto Conde, Susana Neves, Maurício Cabral, e Carlos Miranda.  

DENÚNCIA  
 

31/05/2017 

Processo penal  

0504446-24.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 31 de maio de 2017, foi oferecida denúncia contra Luiz Carlos Bezerra, Cláudia de Moura Soares 
Bezerra, John O´Donnell e John O´Donnel Júnior por lavagem de dinheiro. A denúncia aponta que Carlos 
Bezerra e sua esposa, Cláudia, ocultaram a origem de R$ 1.195.300,00 por meio de contratos fictícios 
celebrados entre empresas de propriedade dos dois acusados e empresas administradas por John 
O´Donnell e John O´Donnel Júnior. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Carlos Bezerra, Cláudia de Moura Soares Bezerra, John O´Donnell e John O´Donnel Júnior  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

23/05/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 80087  

80087 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Paulo Tarcisio 
Okamotto. Em julgamento, ocorrido em 23 de maio de 2017, o colegiado considerou que, havendo 
elementos mínimos de materialidade e autoria, é necessário prosseguir na instrução da ação penal para se 
concluir, ao final, pela atipicidade ou não da conduta, sendo inviável o trancamento do processo criminal 
pela via excepcional do habeas corpus. 



144 
 

ENVOLVIDOS 

Paulo Tarcisio Okamotto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

23/05/2017 

Processo penal (Calicute, Eficiência e Tolypeutes)  

0504113-72.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 23 de maio de 2017, foi protocolada denúncia pelos crimes de corrupção ativa e passiva, por esquema 
de pagamento de propina envolvendo a empreiteira Carioca Christiani-Nielsen, em contratos milionários 
das obras do Arco Metropolitano, do PAC Favelas e da Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A organização 
criminosa atuou em diversas contratações do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2008 e 2014, 
tendo sido estruturada para que o ex-governador Sérgio Cabral recebesse uma “mesada” de até R$ 500 mil 
por mês da empreiteira Carioca Engenharia.  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Ricardo Pernambuco, Luiz Carlos Velloso, 
Heitor Lopes de Souza Júnior, Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra, Wagner Jordão e José Orlando Rabelo.  

DENÚNCIA  
 

22/05/2017 

Processo Penal  

5021365-32.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 229125725317 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro e corrupção praticados pelo ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao 
estruturar, orientar e comandar esquema ilícito de pagamento de propina em benefício de partidos 
políticos, políticos e funcionários públicos com a nomeação de diretores da Petrobras orientados para a 
prática de crimes em benefício das empreiteiras Odebrecht e OAS; bem como ao receber propina para o 
seu benefício próprio consistente em obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia custeadas 
ocultamente pelas empresas Schahin, Odebrecht e OAS. Também foram denunciados José Adelmário 
Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Marcelo Bahia Odebrecht, José Carlos da Costa 
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Marques Bumlai, Rogério Aurélio Pimentel, Emílio Alves Odebrecht, Alexandrino de Salles Ramos de 
Alencar, Carlos Armando Guedes Paschoal, Emyr Diniz Costa Júnior, Roberto Teixeira, Fernando Bittar e 
Paulo Roberto Valente Gordilho. A exemplo das acusações feitas nas Ações Penais nº 5046512-
94.2016.4.04.7000 e 5063130-17.2016.404.7000, Luiz Inácio Lula da Silva é apontado como o responsável 
por comandar uma sofisticada estrutura ilícita para captação de apoio parlamentar, assentada na 
distribuição de cargos públicos na Administração Pública Federal. A denúncia aponta que esse esquema 
ocorreu nas mais importantes diretorias da Petrobras, mediante a nomeação de Paulo Roberto Costa, 
Renato Duque e Nestor Cerveró, respectivamente, para as diretorias de Abastecimento, de Serviços e 
Internacional da estatal. Por meio do esquema, estes diretores geravam recursos que eram repassados 
para enriquecimento ilícito do ex-presidente, de agentes políticos e das próprias agremiações que 
participavam do loteamento dos cargos públicos, bem como para campanhas eleitorais movidas por 
dinheiro criminoso. 

Em razão de questionamentos feitos pela defesa do ex-presidente junto ao Comitê dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a sentença que condenou o ex-presidente e os demais acusados no 
processo foi traduzida para o inglês. 

ENVOLVIDOS 

Luis Inácio Lula da Silva, José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Marcelo 
Bahia Odebrecht, José Carlos da Costa Marques Bumlai, Rogério Aurélio Pimentel, Emílio Alves Odebrecht, 
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Carlos Armando Guedes Paschoal, Emyr Diniz Costa Júnior, 
Roberto Teixeira, Fernando Bittar e Paulo Roberto Valente Gordilho.  

DOCUMENTOS  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

16/05/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 80618  

80618 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento e, no mérito, pela não concessão do recurso 
interposto por Cláudia Cordeiro Cruz contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. A recorrente buscava o reconhecimento de inépcia da denúncia e o trancamento da ação 
pena que está respondendo na 13ª Vara Federal de Curitiba, acusada da prática dos crimes de lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ decidiu pelo conhecimento parcial 
do recurso e, nessa parte, pela negativa de provimento. 

ENVOLVIDOS 

Cláudia Cordeiro Cruz.  
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DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

15/05/2017 

Processo penal (Operação Fatura Exposta)  

0503870-31.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 15 de maio de 2017, foi apresentada denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral 
e outras seis pessoas por corrupção passiva e ativa e organização criminosa por irregularidades cometidas 
na Secretaria Estadual de Saúde, entre 2007 e 2014. Além do ex-governador, César Romero, Carlos 
Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e Gustavo Estellita são acusados de pagar ou receber 
propina para fraudar contratos da área de saúde. O esquema consistia no direcionamento nas licitações de 
serviços e equipamentos médicos com a participação de empresas estrangeiras, com aplicação de 
sobrepreço e no qual foram pagos mais de R$ 16,2 milhões em propina. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, César Romero, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e Gustavo Estellita  

DENÚNCIA  
 

12/05/2017 

Processo Penal  

5019961-43.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 738004992317 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa cometidos pelo operador financeiro Rodrigo Tacla 
Duran. Restou comprovado que o denunciado, em conluio com outros agentes públicos, políticos e 
operadores corrompidos, integrou organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas com a finalidade de praticar crimes contra a administração pública e em detrimento da Petrobras. 
Rodrigo Tacla Duran foi denunciado para a Justiça Federal do Paraná pelo cometimento de 104 crimes de 
lavagem de dinheiro, além de integrar organização criminosa que desviou recursos públicos da Petrobras. 
A peça acusatória aponta ainda que o montante dos numerários ilícitos "lavados" pelo denunciado atinge 
R$ 55,5 milhões. Os procuradores pedem na denúncia o perdimento deste valor. 

ENVOLVIDOS 
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Rodrigo Tacla Duran.  

DENÚNCIA  
 

03/05/2017 

Conflito de competência 143698  

143698 

 

SÍNTESE 

Os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acordaram, por unanimidade, conhecer do 
conflito e declarar competente o Juízo Federal da 20ª Vara da Seção Judiciária do estado do Rio de Janeiro. 

ENVOLVIDOS 

N/A  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

03/05/2017 

Processo penal (Operação Fatura Exposta)  

0503608-81.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 3 de maio de 2017, Sérgio Côrtes (ex-secretário de Saúde na gestão de Sérgio Cabral), Miguel Iskin e 
Sérgio Vianna Júnior foram denunciados pelo crime de embaraço a investigação de organização criminosa, 
acusados de articulação para influenciar no acordo de colaboração premiada firmado pelo ex-
subsecretário executivo da pasta, César Romero. De acordo com a denúncia, usando Vianna como 
intermediário, Côrtes e Iskin agiram de forma conjunta para constranger Romero a alterar o conteúdo de 
sua delação, que se encontrava ainda em fase de negociação com o MPF, oferendo dinheiro, inclusive. Os 
acusados tentavam combinar entre si versões a serem apresentadas, buscando dificultar as apurações dos 
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e 
na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e Sérgio Vianna Júnior.  
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DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

02/05/2017 

Processo Penal  

5018091-60.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 127123401317 

 

SÍNTESE 

Crime de lavagem de dinheiro praticado pelo ex-ministro José de Oliveira Dirceu, entre abril de 2011 e 
outubro de 2014, para permitir o recebimento de vantagens indevidas decorrentes de crimes de cartel, 
fraude a licitação e corrupção no interesse das empreiteiras Engevix, e UTC, e em detrimento da Petrobras. 
Também foram denunciados Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro; João Vaccari Neto, ex-
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores; Gerson de Melo Almada, ex-executivo da Engevix; e Walmir 
Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. Denúncia apresentada no dia 02 de maio de 2017 aponta novos 
atos de lavagem de dinheiro por meio dos quais a Engevix, com a finalidade de ocultar e dissimular a 
origem criminosa de recursos desviados da Petrobras, encobriu pagamentos por serviços de assessoria de 
comunicação prestados no interesse do ex-ministro-chefe da Casa Civil. As investigações ainda indicaram 
que José Dirceu recebeu valores da UTC Engenharia decorrentes de crimes praticados em detrimento da 
estatal petrolífera. Este repasse se deu por meio de aditivos contratuais fictícios da empreiteira com a JD 
Assessoria, empresa do ex-ministro. 

ENVOLVIDOS 

José de Oliveira Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, João Vaccari Neto, Gerson de Melo Almada e 
Walmir Pinheiro Santana.  

DENÚNCIA  
 

19/04/2017 

Processo penal (Saqueador e Calicute)  

0017513-21.2014.4.02.510  

 

SÍNTESE 

Em 19 de abril de 2017, o Ministério Público Federal (MPF) ofereceu nova denúncia à 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro contra o ex-governador do estado Sérgio Cabral e outros 19 investigados. Eles 
são acusados de fraudes nas licitações para a reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014 e para 
as obras de urbanização do programa PAC-Favelas, além do superfaturamento e da formação de cartel 
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para obras públicas estaduais financiadas pela União. Os fatos apontados na denúncia formam parte do elo 
entre os crimes apurados pelas operações Saqueador e Calicute. Além de Cabral, foram denunciados: 
Wilson Carlos (ex-secretário de governo), Hudson Braga (ex-subsecretário de obras), Ícaro Júnior (ex-
presidente da empresa de obras do RJ), Louzival Luiz Lago Mascarenhas Junior, Marcos Antonio Borghi e 
Marcelo Duarte Ribeiro (OAS), Fernando Cavendish e Paulo Meriade Duarte (Delta Construções), Benedicto 
Barbosa da Silva Júnior, Eduardo Soares Martins, Irineu Berardi Meireles, Marcos Vidigal do Amaral e 
Karine Karaoglan Khoury Ribeiro (Odebrecht), Juarez Miranda Junior (Camter), Maurício Rizzo e Gustavo 
Souza (Queiroz Galvão), Paulo Cesar Almeida Cabral (EIA), José Gilmar Francisco de Santana (Camargo 
Corrêa) e Ricardo Pernambuco (Carioca). 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Ícaro Júnior, Louzival Luiz Lago Mascarenhas Junior, Marcos 
Antonio Borghi, Marcelo Duarte Ribeiro, Fernando Cavendish, Paulo Meriade Duarte, Benedicto Barbosa 
da Silva Júnior, Eduardo Soares Martins, Irineu Berardi Meireles, Marcos Vidigal do Amaral, Karine 
Karaoglan Khoury Ribeiro, Juarez Miranda Junior, Maurício Rizzo, Gustavo Souza, Paulo Cesar Almeida 
Cabral, José Gilmar Francisco de Santana e Ricardo Pernambuco.  

DENÚNCIA  
 

18/04/2017 

Habeas corpus  

387557 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não cabimento do habeas corpus interposto por Antônio 
Palocci Filho. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiu não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Antônio Palocci Filho.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

17/04/2017 

Processo penal (Operação Tolypeutes)  

0104011-18.2017.4.02.5101  
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SÍNTESE 

Em 17 de abril de 2017, o diretor de Engenharia da RioTrilhos Heitor Lopes de Sousa Júnior foi denunciado 
por lavagem de dinheiro referente ao recebimento de vantagens indevidas nos contratos para a 
construção da Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Nos termos da denúncia, Heitor Lopes de Souza Júnior 
praticou atos de lavagem de dinheiro de três formas distintas: 1) 19 depósitos em dinheiro, no valor total 
de R$ 174 mil, na conta da empresa Arqline Arquitetura e Consultoria - EPP, da qual é sócio; 2) 32 
transações financeiras, no valor total de R$ 5.306.460,00, entre a empresa MC Link Engenharia LTDA, 
subcontratada do consórcio que construiu a Linha 4 do Metrô, e a Arqline Arquitetura e Consultoria - EPP; 
3) 139 operações financeiras, no valor total de R$ 30.710.419,05, envolvendo a empresa Arqmetro 
Arquitetura e Consultoria, da qual era sócio oculto. Também foram denunciados Jean Louis de Billy, 
Manoel José Salino Cortes e Luciana Cavalcanti Gonçalves Maia. 

ENVOLVIDOS 

Heitor Lopes de Sousa Júnior, Jean Louis de Billy, Manoel José Salino Cortes e Luciana Cavalcanti Gonçalves 
Maia.  

DENÚNCIA  
 

17/04/2017 

Processo penal (Operação Tolypeutes)  

0104045-90.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 17 de abril de 2017, o ex-subsecretário de Transportes Luiz Carlos Velloso foi denunciado por lavagem 
de dinheiro referente ao recebimento de vantagens indevidas nos contratos para a construção da Linha 4 
do metrô do Rio de Janeiro. A denúncia narra quatro tipos de lavagem de dinheiro: 1) três pagamentos em 
dinheiro, no valor total de R$ 68.376,60, por serviços educacionais de seus filhos; 2) 69 pagamentos em 
dinheiro, no valor total de R$ 600.479,25, de cartões de crédito de sua esposa; 3) 182 depósitos em 
dinheiro, no valor total de R$285.002,11, na conta de sua esposa; 4) aquisição do automóvel Mercedes 
Benz C180, pelo valor de R$125 mil, em nome da empresa de seu irmão. Também foram denunciados 
Renata Loureiro Borges Monteiro, esposa de Velloso, e Juscelino Gil Velloso, seu irmão. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Carlos Velloso, Renata Loureiro Borges Monteiro e Juscelino Gil Velloso.  

DENÚNCIA  
 

11/04/2017 

Processo Penal  
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5015608-57.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 306869232517 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo ex-gerente executivo de engenharia da 
Petrobras Roberto Gonçalves, pelo advogado e operador financeiro Rodrigo Tacla Duran, além dos 
executivos Mário Faria da Silva, Olivio Rodrigues Junior, Rogério Santos de Araújo e Walmir Pinheiro 
Santana. Denúncia foi apresentada pela força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) no 
dia 11 de abril de 2017. Entre os fatos denunciados, estão crimes de corrupção e lavagem de dinheiro 
praticados para garantir a celebração de dois contratos firmados pelos consórcios Pipe Rack e TUC, 
integrados pelas empresas Odebrecht e UTC, com a Petrobras para a construção do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). De acordo com a denúncia, o primeiro contrato, que visava à 
implantação do Pipe Rack, envolveu oferecimento e pagamento de vantagens indevidas de mais de R$ 18 
milhões. Já no segundo contrato, que foi celebrado para a construção das unidades de produção de 
utilidades, verificou-se oferecimento e pagamento de propina superior a R$ 38 milhões. As investigações 
apontaram que Gonçalves, sucessor de Pedro Barusco na gerência executiva de Engenharia da Petrobras, 
recebeu propina das empreiteiras Odebrecht e UTC para beneficiá-las nos contratos do Comperj, mesmo 
depois dos executivos já terem sido condenados, no âmbito da operação Lava Jato, pela corrupção dos 
funcionários públicos Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco. 

ENVOLVIDOS 

Roberto Gonçalves, Rodrigo Tacla Duran, Mário Faria da Silva, Olivio Rodrigues Junior, Rogério Santos de 
Araújo e Walmir Pinheiro Santana.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

31/03/2017 

Processo Penal  

5014170-93.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 558897395717 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelos lobistas Jorge Antônio da Silva Luz e Bruno 
Gonçalves Luz; pelos executivos do grupo Schahin, Milton Taufic Schahin e Fernando Schahin; os doleiros 
Jorge Davies e Raul Fernando Davies; o ex-funcionário da Petrobras Agosthilde Mônaco de Carvalho e os 
ex-gerentes da Área Internacional Demarco Jorge Epifânio e Luis Carlos Moreira da Silva. Denúncia aponta 
a prática de diversas irregularidades na contratação dos navios-sonda Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. 
No primeiro contrato foi apurado o pagamento de pelo menos US$ 15 milhões em propina ao ex-diretor 
Nestor Cerveró e outros agentes corruptos da estatal petrolífera, além de políticos do PMDB. No segundo 
contrato verificou-se o acerto de pagamento de propina no valor de US$ 25 milhões. Também é objeto da 
denúncia a contratação da Schahin Engenharia para operação do navio-sonda Vitória 10.000 ao custo de 
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US$ 1,6 bilhão. Neste caso, os executivos da Schahin ofereceram propina de US$ 2,5 milhões aos 
funcionários da Petrobras para que a contratação fosse efetivada. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Antônio da Silva Luz, Bruno Gonçalves Luz, Milton Taufic Schahin, Fernando Schahin, Jorge Davies, 
Raul Fernando Davies, Agosthilde Mônaco de Carvalho, Demarco Jorge Epifânio e Luis Carlos Moreira da 
Silva.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

22/03/2017 

Processo penal (Lavagem Angra 3)  

0035102-21.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

A partir das apurações da Operação Pripyat, foi oferecida denúncia em 22 de março de 2017 contra cinco 
ex-dirigentes da Eletronuclear e dois sócios da VW Refrigeração por crimes de lavagem de dinheiro 
somando mais de R$ 2,3 milhões. Eles foram acusados de movimentar e dissimular a origem de recursos 
destinados às obras da usina de Angra 3. Para tanto, foram usados pelo menos 27 saques não identificados 
e depósitos entre 2010 e 2016 nas contas dos executivos. Foram denunciados o ex-superintendente de 
construção da Eletronuclear, José Eduardo Costa Mattos, os ex-diretores Edmo Negrini (Administração e 
Finanças), Luiz Soares (Dir. Técnico), Luiz Messias (Superintendência de Gerenciamento de 
Empreendimentos) e Pérsio José Gomes Jordani (Planejamento, Gestão e Meio Ambiente), além dos 
empresários Marco Aurélio Barreto e Marco Aurélio Vianna, da VW Refrigeração. 

ENVOLVIDOS 

José Eduardo Costa Mattos, Edmo Negrini, Luiz Soares, Luiz Messias, Pérsio José Gomes Jordani, Marco 
Aurélio Barreto e Marco Aurélio Vianna.  

DENÚNCIA  
 

21/03/2017 

Habeas Corpus  

382493 

 

SÍNTESE 
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O Ministério Público Federal opinou pelo não cabimento do habeas corpus interposto por Eduardo 
Cosentino da Cunha, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, estando em 
análise um montante aproximado de US$ 1,5 milhão. A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, não 
conheceram do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Eduardo Cosentino da Cunha.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

16/03/2017 

Agravo regimental no habeas corpus 377987  

377987 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo não cabimento do recurso, no que foi seguido pela decisão da 
Quinta Turma do STJ que, por unanimidade, não conhecei do pedido. 

ENVOLVIDOS 

João Cláudio de Carvalho Genu.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4445 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada, firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem 
como de lavagem de dinheiro envolvendo José Carlos Becker de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu) e José Dirceu 
de Oliveira Silva, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se 
pela instauração de inquérito para apuração dos fatos. 
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ENVOLVIDOS 

José Carlos Becker de Oliveira e Silva (Zeca Dirceu) e José Dirceu de Oliveira Silva (José Dirceu)  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4425 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem 
como de lavagem de dinheiro, envolvendo Carlos Alberto Rolim Zarattini , o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito para apuração dos 
fatos. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Alberto Rolim Zarattini.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4424 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem 
de dinheiro, em concurso de pessoas, envolvendo Vital do Rêgo Filho, o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito para apuração dos 
fatos. 

ENVOLVIDOS 
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Vital do Rêgo Filho  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4448 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas, envolvendo Vicente Cândido da Silva, o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração 
de inquérito para apuração dos fatos. 
 
Segundo os relatos, no ano de 2010, na cidade de São Paulo, Vicente Cândido solicitou e recebeu, a 
pretexto da campanha eleitoral para deputado federal, vantagem indevida consistente em R$ 50 mil reais, 
paga pela Odebrecht, interessada em determinar a prática ou a omissão de ato de ofício por parte do 
agente público, principalmente quanto à busca de solução para o financiamento do Estádio do Corinthians. 

ENVOLVIDOS 

Vicente Cândido da Silva  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4434 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem 
como de lavagem de dinheiro, envolvendo Marco Aurelio Spall Maia, Eliseu Lemos Padilha, Humberto 
Kasper, Marco Arildo Prates da Cunha e Paulo Bernardo da Silva, o procurador-geral da República, Rodrigo 
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Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito para apuração dos fatos. 
 
Os colaboradores apontam, por meio de declaração e de prova documental, que, em 2008, políticos e 
agentes públicos pediram vantagem indevida para a ODEBRECHT em razão da sociedade empresa ter se 
sagrado vencedora da licitação para construção da linha 1 da Trensurb, a qual ligaria as cidades de Novo 
Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 

ENVOLVIDOS 

Marco Aurelio Spall Maia, Eliseu Lemos Padilha, Humberto Kasper, Marco Arildo Prates da Cunha e Paulo 
Bernardo da Silva  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4428 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem 
como de lavagem de dinheiro, cartel e fraude à licitação, envolvendo José Serra e Paulo Vieira Souza, o 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração 
de inquérito para apuração dos fatos. 
 
Os relatos se referem a ilicitudes praticadas antes e após a contratação, pelo governo do Estado de São 
Paulo, do lote 2 do trecho sul do Rodoanel de São Paulo. 

ENVOLVIDOS 

José Serra e Paulo Vieira Souza.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4382 
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SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem 
de dinheiro, em concurso de pessoas, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março 
de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito. São apontados como investigados Romero Jucá Filho, 
Marcelo Bahia Odebrecht, Carlos José Fadigas de Souza Filho,  

José de Carvalho Filho, Claudio Melo Filho, José Renan Vasconcellos Calheiros, Gim Argello, Delcidio do 
Amaral Gomez, Milton de Oliveira Lyra Filho, Fábio Brito Matos, Rodrigo Rodrigues e Rodrigues, Jose 
Francisco Pires, Adolpho Julio da Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia e Rosangela Benetton 
Grimaldi. 

O caso trata do pagamento de vantagem indevida a agentes públicos para lograr a aprovação da Proposta 
de Resolução do Senado n° 72 (PRS 72), a qual atenderia interesses comerciais do Grupo Odebrecht, em 
especial da Braskem. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, Carlos José Fadigas de Souza Filho, José de Carvalho Filho, 
Claudio Melo Filho, José Renan Vasconcellos Calheiros, Gim Argello, Delcidio do Amaral Gomez, Milton de 
Oliveira Lyra Filho, Fábio Brito Matos, Rodrigo Rodrigues e Rodrigues, Jose Francisco Pires, Adolpho Julio da 
Silva Mello Neto, Ascendino Madureira Garcia e Rosangela Benetton Grimaldi.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4446 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura 
de inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Heberte Lamarck Gomes da Silva 
(Betinho Gomes), José Ivaldo Gomes (“Vado” da Famárcia) e José Feliciano de Barros Júnior (José 
Feliciano), em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Djean Vasconcelos Cruz e Paul Elie 
Altit. 

Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagem no âmbito das campanhas eleitorais de 
Betinho Gomes e “Vado” da Farmácia à Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE), no ano de 
2012. Relatam repasses, respectivamente, de R$ 75 mil e R$ 150 mil, transações efetivadas a pedido dos 
próprios candidatos com objetivo de favorecimento no empreendimento “Reserva do Paiva”. 
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Ainda se esclarecem outros pagamentos no ano de 2014, em favor de “Vado” da Farmácia, José Feliciano e 
Betinho Gomes. Nesse último contexto, mencionam-se as somas de R$ 750 mil a “Vado” da Farmácia e a 
José Feliciano e R$ 100 mil a Betinho Gomes, também tendo como contrapartida ao Grupo Odebrechet, 
além da obtenção de desoneração fiscal junto ao município, benesses no projeto “Praia do Paiva”. 

ENVOLVIDOS 

Heberte Lamarck Gomes da Silva (Betinho Gomes), José Ivaldo Gomes (Vado da Farmácia) e José Feliciano 
de Barros Júnior.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4430 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada, firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, bem 
como de lavagem de dinheiro envolvendo João Carlos Paolilo Bacelar Filho e Carlos Alberto Rolim Zarattini 
, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela 
instauração de inquérito para apuração dos fatos. 

ENVOLVIDOS 

João Carlos Paolilo Bacelar Filho e Carlos Alberto Rolim Zarattin.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4447 

 

SÍNTESE 
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O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura 
de inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal José Orcírio Miranda dos Santos e ao 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores João Antônio Pacífico Ferreira e Pedro Augusto Carneiro Leão Neto. 

Os colaboradores narram o pagamento de vantagem, no contexto das campanhas eleitorais de Blairo 
Maggi e José Orcírio Miranda dos Santos, respectivamente ao Governo dos Estados do Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, no ano de 2006. São relatados pagamentos na ordem de R$ 12 milhões a Blairo Maggi 
e R$ 400 mil a José Orcírio Miranda dos Santos. 

ENVOLVIDOS 

José Orcírio Miranda dos Santos e Blairo Borges Maggi  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4441 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Daniel Elias Carvalho Vilela e a Luís 
Alberto Maguito Vilela, ex-senador da República e prefeito municipal de Aparecida de Goiânia entre nos 
anos de 2012 e 2014, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Fernando Luiz Ayres da 
Cunha Santos Reis e Alexandre José Lopes Barradas . 

Os colaboradores relatam o repasse da soma de R$ 500 mil, no ano de 2012, a Luís Alberto Maguito Vilela, 
quantia não contabilizada no âmbito da campanha eleitoral para a Prefeitura Municipal de Aparecida de 
Goiânia. Objetivava-se, como contrapartida e em caso de vitória eleitoral, favorecimento do Grupo 
Odebrecht na área de saneamento básico, contratos que foram firmados posteriormente. 

Em 2014, Luís Alberto Maguito Vilela, na condição de prefeito municipal, teria solicitado doação, a 
pretexto de beneficiar a campanha eleitoral de seu filho Daniel Elias Carvalho Vilela para a Câmara dos 
Deputados, a fim de manter a regularidade da execução dos contratos referidos. Nesse cenário, houve 
novo repasse de R$ 1 milhão ao aludido candidato. 

ENVOLVIDOS 

Daniel Elias Carvalho Vilela e Luís Alberto Maguito Vilela  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4429 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados aos Senadores da República Carlos Eduardo de Sousa Braga e 
Omar José Abdel Aziz, em razão das declarações prestadas pelo colaborador Arnaldo Cumplido de Souza e 
Silva. 

O colaborador narra a ocorrência de ajuste entre o Grupo Odebrecht e o então governador do Estado do 
Amazonas, Eduardo Braga, para que fossem feitos pagamentos em seu favor relativamente à construção 
da Ponte do Rio Negro. Nesse contexto, informa-se o repasse de R$ 1 milhão, conforme planilha 
apresentada pelo colaborador Luiz Eduardo da Rocha Soares. Após a eleição de Eduardo Braga ao cargo de 
senador da República, as solicitações de pagamentos passaram a ser feitas por José Lopes, empresário 
supostamente ligado ao governador do Estado do Amazonas, Omar Aziz. Todos esses pagamentos teriam 
como objetivo o favorecimento do consórcio, integrado pela Camargo Corrêa e Construbase, no que se 
refere à conquista do projeto. As condutas configuram supostas práticas dos crimes de advocacia 
administrativa, corrupção passiva e ativa, bem como de lavagem de dinheiro. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Eduardo de Sousa Braga e Omar José Abdel Aziz.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4427 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao senador da República Fernando Affonso Collor de Mello, em 
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razão das declarações prestadas pelos colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e 
Alexandre José Lopes Barradas. 

Os colaboradores relatam o pagamento de vantagem indevida não contabilizada no âmbito da campanha 
eleitoral de Fernando Affonso Collor de Mello ao Senado da República, no ano de 2010. Narra-se, a esse 
respeito, que teriam sido repassados R$ 800 mil ao parlamentar, pagamento implementado por meio do 
Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, sendo registrado no sistema “Drousys” e 
identificado o beneficiário como “Roxinho”. Esses repasses funcionariam como contrapartida a interesses 
da empresa, notadamente na área de saneamento básico. A conduta configura suposta prática dos crimes 
de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Affonso Collor de Mello  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4435 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo 
da Costa Paes, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Leandro Andrade Azevedo, 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. 

Leandro Andrade Azevedo relata solicitação e pagamento de valores a Pedro Paulo Carvalho Teixeira, a 
pretexto da campanha eleitoral ao cargo de deputado federal no ano de 2010. Essas somas seriam da 
ordem de R$ 3 milhões, tendo a transação sido facilitada por Eduardo Paes, ex-prefeito do município do 
Rio de Janeiro, por meio de contato com oDiretor Benedicto Júnior. 

Em 2012, de acordo com a colaboração de Benedicto Barbosa da Silva Júnior, novas solicitações teriam 
sido feitas e o grupo empresarial repassou mais de R$ 15 milhões a Eduardo Paes, ante seu interesse na 
facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Dessa quantia, R$ 11 milhões foram repassados 
no Brasil e outros R$ 5 milhões por meio de contas no exterior. O colaborador apresenta documentos que, 
em tese, corroboram essas informações prestadas, havendo, em seus relatos, menção a Leonel Brizola 
Neto e Cristiane Brasil como possíveis destinatários dos valores. 

ENVOLVIDOS 

Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paes.  
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DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4409 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa, 
em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Cláudio Melo Filho e José de Carvalho Filho. 

Por ocasião da campanha eleitoral do ano de 2010, o referido parlamentar teria solicitado e recebido o 
valor de R$ 100 mil, por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. A empresa 
utilizou-se do apelido “Educador” para referir-se ao beneficiário, anotando-se que, na campanha do ano de 
2014, ocorreu contribuição por meio de doação oficial. As condutas configuram supostas práticas do crime 
falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4395 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura 
de inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Nelson Vicente Portela Pellegrino, em 
razão das declarações prestadas pelos colaboradores André Vital Pessoa de Melo e Benedicto Barbosa da 
Silva Júnior. 
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Um dos colaboradores narra que, no ano de 2012, o Grupo Odebrechet repassou a quantia de R$ 1,5 
milhão ao parlamentar, a pretexto de auxílio à campanha eleitoral, sendo R$ 200mil de forma oficial e o 
restante, R$ 1,3 milhão, por intermédio de via não contabilizada. As condutas configuram supostas práticas 
do crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 

ENVOLVIDOS 

Nelson Vicente Porteis Pellegrino  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4463 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao então ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e 
Comunicações Gilberto Kassab, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Carlos Armando 
Guedes Paschoal e Roberto Cumplido. 

Os colaboradores narram ocorrência de pagamentos de vantagem indevida para agentes públicos em 
obras viárias de São Paulo. Conforme o relato, os colaboradores, em 2008, foram chamados por Paulo 
Vieira de Souza, então Diretor de Engenharia da DERSA, quando foi proposto um “acordo de mercado” 
entre grandes e médias empresas, situação aceita pelo Grupo Odebrecht tendo a condição de líder do 
consórcio. Como contrapartida, nessa mesma conversa, foi solicitado o pagamento de propina no valor de 
5% do contrato, além de um adiantamento chamado de “abadá” no importe de R$ 2 milhões. Esse último 
valor seria destinado, segundo Paulo, à campanha de Gilberto Kassab, porém, em razão de já existir 
doações diretas ao então candidato, o pleito não foi atendido.  

ENVOLVIDOS 

Gilberto Kassab  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  
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4437 

 

SÍNTESE 

No dia 14 de março de 2017, a Procuradoria-Geral da República requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos senadores da República Romero Jucá Filho, Eunício Lopes de Oliveira 
e José Renan Vasconcelos Calheiros, bem como aos deputados federais Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio 
Maia e Lúcio Quadros Vieira Lima, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Alexandrino de 
Salles Ramos de Alencar, Carlos José Fadigas de Souza, Cláudio Melo Filho, Emílio Alves Odebrecht, José de 
Carvalho Filho e Marcelo Bahia Odebrecht.  

Os colaboradores narram que o Grupo Odebrecht efetuou o pagamento de vantagem indevida para o fim 
de obter a aprovação de legislação favorável aos interesses da companhia (MP’s 470/09, 472/10 e 613/13 
e posterior conversão em lei). 

Nesse contexto, a edição da MP 470/09, por exemplo, teria motivado o pagamento de R$ 50 milhões, a 
pretexto de favorecimento à campanha de Dilma Roussef à Presidência da República, no ano de 2010. 
Contudo, referido valor foi empregado com outros fins, como o patrocínio a revistas e pagamentos a João 
Santana e a João Vaccari, providências supostamente implementadas por orientação do então ministro da 
Fazenda Guido Mantega. A MP 613/13, por sua vez, teria demandado o pagamento de R$ 100 milhões, a 
pretexto de favorecimento à campanha de Dilma Roussef à Presidência da República, no ano de 2014. 
Além disso, o Grupo Odebrecht teria atuado no âmbito do Congresso Nacional objetivando a conversão 
das medidas provisórias em lei. São relatados pagamentos de R$ 7 milhões, sendo R$ 4 milhões destinados 
aos senadores da República Romero Jucá e Renan Calheiros, atuando o primeiro em nome do segundo, R$ 
2 milhões destinados ao senador da República Eunício Oliveira, R$ 1 milhão ao deputado federal Lúcio 
Vieira Lima e R$ 100 mil ao deputado federal Rodrigo Maia.  

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá Filho, Eunício Lopes de Oliveir, José Renan Vasconcelos Calheiros, Rodrigo Felinto Ibarra, 
Epitácio Maia e Lúcio Quadros Vieira Lima.    

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4442 

 

SÍNTESE 

Em razão de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados entre o MPF e ex-
executivos do Grupo Odebrecht, indicando suposta prática do crime falsidade ideológica eleitoral previsto 
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no art. 350 do Código Eleitoral, envolvendo Ricardo de Rezende Ferraço, o procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, no dia 14 de março de 2017, manifesta-se pela instauração de inquérito para apuração dos 
fatos.  
 
De acordo com o relato de colaborador, em 2010, antes da eleição, o então vice-governador do Espirito 
Santo e candidato ao Senado Federal, Ricardo Ferraço, fez uma solicitação de "ajuda financeira" da 
Odebrecht a pretexto de contribuição para sua campanha ao Senado. Os encontros entre o político e o 
então diretor superintendente da Odebrecht Infraestrutura Brasil teriam ocorrido em Minas Gerais e no 
Espirito Santo. 

ENVOLVIDOS 

Ricardo de Rezende Ferraço.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4389 

 

SÍNTESE 

A PGR, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito para investigar fatos 
relacionados ao senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros e ao governador do estado de 
Alagoas José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, em razão das declarações prestadas pelo colaborador 
Cláudio Melo Filho. 

A matéria em debate, relacionada a contratos de energia na região Nordeste, era de extrema importância 
para a Braskem S/A, empresa controlada pelo Grupo Odebrecht. Nesse contexto, o colaborador relata a 
ocorrência de reunião entre representantes da Odebrecht, da Braskem e o próprio senador Renan 
Calheiros, o qual, após ouvir todos os argumentos dos executivos, solicitou a realização de pagamento, a 
pretexto de doação eleitoral em favor de seu filho José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, então candidato 
ao governo do estado de Alagoas. Na ocasião, o colaborador compreendeu que a ausência de pagamento 
impediria a solução da questão. O pedido foi repassado a João Antônio Pacífico Ferreira que, atento aos 
interesses da empresa no ramo energético, autorizou o repasse de R$ 1,2 milhão, via doação oficial ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), propiciando a transferência de ao menos R$ 800mil 
reais ao filho do referido senador.  

ENVOLVIDOS 

José Renan Vasconcelos Calheiros e José Renan Vasconcelos Calheiros Filho.  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4413 

 

SÍNTESE 

No dia 14 de março de 2017, a Procuradoria-Geral da República requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Romero Jucá Filho e Rodrigo de Holanda 
Menezes Jucá, em razão das declarações prestadas pelo colaborador Cláudio Melo Filho. 

O colaborador narra que o Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida com a 
finalidade de obter aprovação de legislação favorável aos interesses da empresa (MP 651/14). Para tanto, 
forneceram-se notas técnicas ao senador da República Romero Jucá, as quais foram transformadas em 
emendas pelo referido parlamentar (emendas 259, 262, 271 e 272), sendo que, nesses encontros, solicitou 
o senador a realização de pagamento, a pretexto de doação eleitoral, em favor de seu filho, Rodrigo de 
Holanda Menezes Jucá, então candidato a vice-governador do estado de Roraima. Diante desse cenário, 
implementou-se o repasse de R$ 150 mil, via doação oficial ao Diretório do PMDB no estado de Roraima, 
enfatizando-se que o pagamento teve como motivação o contexto da discussão da MP 651/14. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá Filho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4426 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos senadores da República Romero Jucá Filho e José Renan Vasconcelos 
Calheiros, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Marcelo Bahia Odebrecht, Cláudio 
Melo Filho e José de Carvalho Filho. 
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Os colaboradores narram que o Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida com 
a finalidade de obter aprovação de legislação favorável aos seus interesses. Para tanto, o colaborador 
Marcelo Odebrecht teria negociado diretamente com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, a 
edição da MP 627/2013, com a qual se almejava alcançar benefícios fiscais que favoreceriam subsidiárias 
da Odebrecht que atuavam no exterior. Também teria havido, num segundo momento, atuação no âmbito 
do Congresso Nacional com o intuito de realizar ajustes na legislação no momento da conversão da medida 
provisória em lei. Nesse contexto, relatam os colaboradores o pagamento de R$ 5 milhões ao senador 
Romero Jucá, que afirmava falar em nome também do senador Renan Calheiros. 

  

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá Filho e José Renan Vasconcelos Calheiros.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4394 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Mário Sílvio Negromonte Júnior, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores José de Carvalho Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares. 

Os colaboradores relataram o pagamento de doação eleitoral, no valor de R$ 110 mil, a pretexto da 
campanha de 2014 do deputado federal Mario Negromonte Júnior. Os documentos apresentados pelos 
colaboradores, contudo, indicariam o repasse de R$ 200 mil a sugerir doação não contabilizada. Ao lado 
disso, foram verificados pagamentos oriundos da Cervejaria Petrópolis S/A que figuraria como 
intermediária entre pagamentos ilícitos e candidatos a cargos públicos.  

ENVOLVIDOS 

Mário Silvio Mendes Negromonte Júnior  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 
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Inquérito  

4385 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Marco Aurélio Spall Maia, em razão das declarações 
prestadas pelo colaborador Cláudio Melo Filho. 

O colaborador relata o colaborador o pagamento de vantagens não contabilizadas no âmbito da campanha 
eleitoral do referido parlamentar, no ano de 2014, à Câmara dos Deputados. Esclarece-se que teriam sido 
repassados R$ 1.350.000,00, com pagamentos feitos por meio do Setor de Operações Estruturadas do 
Grupo Odebrecht, sendo o beneficiário identificado no “Drousys”com o apelido de “Gremista”. 

ENVOLVIDOS 

Marco Aurelio Spall Maia  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4460 

 

SÍNTESE 

No dia 14 de março de 2017, a Procuradoria-Geral da República requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Romero Jucá Filho, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Henrique Serrano do Prado Valladares e José de Carvalho Filho. 

Os colaboradores narram que o Grupo Odebrecht sagrou-se vencedor em processo licitatório atinente ao 
Projeto Madeira (Usina Hidrelétrica de Santo Antônio), entretanto, a empresa estava sendo alvo de 
ataques provenientes do governo federal, razão pela qual o grupo procurou o então deputado federal 
Eduardo Cunha, visto como pessoa de forte influência em Furnas. 

Nesse contexto, são esmiuçadas diversas reuniões entre o então deputado federal Eduardo Cunha e 
representantes do Grupo Odebrecht, quando foi firmado o compromisso de repasse, a título de vantagem 
indevida, de R$ 50 milhões. Dessa soma, R$ 20 milhões eram destinados ao próprio Eduardo Cunha, R$ 10 
milhões para o então presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia e esse mesmo valor (R$ 10 
milhões) ao senador da República Romero Jucá e ao então deputado federal Sandro Mabel. Tais 
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pagamentos seriam arcados pelo Grupo Odebrecht e pela Andrade Gutierrez, na proporção das respectivas 
participações no consórcio. 

ENVOLVIDOS 

Romero Jucá Filho  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4411 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao senador da República Ivo Narciso Cassol e a João Carlos 
Gonçalves Ribeiro, em razão das declarações prestadas pelo colaborador Henrique Serrano do Prado 
Valladares. 

O colaborador narra o pagamento de vantagem indevida em favor de Ivo Cassol, então governador do 
estado de Rondônia, como a João Carlos Gonçalves Ribeiro, à época Secretário de Planejamento do mesmo 
estado. Relatam, nesse contexto, o repasse, respectivamente, de R$ 2 milhões e R$ 1 milhão, em 
decorrência de favorecimento nos procedimentos administrativos atinentes à execução das obras da Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio, integrante do Projeto Madeira. Os pagamentos foram implementados por 
meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, sendo os beneficiários identificados pelos 
apelidos de “Maçaranduba” e “Dallas”.  

ENVOLVIDOS 

Ivo Narciso Cassol e João Carlos Gonçalves Ribeiro.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4384 
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SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Edison Lobão, em razão dos fatos narrados pelo 
colaborador Henrique Serrano do Prado Valladares. 

Narra o colaborador que o Grupo Odebrecht sagrou-se vencedor em processo licitatório atinente à Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio, sendo que a empresa Tractebel-Suez venceu processo licitatório envolvendo 
a obra da Usina Hidrelétrica de Jirau, ambas integrantes do Projeto Madeira. Nesse contexto, ocorreu o 
pagamento de R$ 5,5 milhões em favor do senador da República Edison Lobão, com o objetivo de interferir 
junto ao governo federal para anulação da adjudicação da obra referente à Usina Hidrelétrica de Jirau. 
Ainda se esclareceu que alguns dos pagamentos teriam sido realizados em espécie e entregues na 
residência do filho do parlamentar. 

ENVOLVIDOS 

Edison Lobão  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4461 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Arlindo Chinaglia Junior, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Henrique Serrano do Prado Valladares, Augusto Roque Dias Fernandes 
Filho, José de Carvalho Filho e Benedicto Barbosa da Silva Júnior.  

Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagens indevidas, na ordem de R$ 50 milhões, 
destinados ao então deputado federal Eduardo Cunha (R$ 20 milhões), ao então presidente da Câmara dos 
Deputados Arlindo Chinaglia (R$ 10 milhões), ao senador Romero Jucá (R$ 10 milhões) e ao deputado 
federal Sandro Mabel (R$ 10 milhões). Nesse contexto, relata-se que o Grupo Odebrecht sagrou-se 
vencedor em processo licitatório atinente ao Projeto Madeira (Usina Hidrelétrica de Santo Antônio), bem 
como que a empresa estava sendo alvo de ataques provenientes do governo federal, o que motivou 
pedido de auxílio ao então deputado federal Eduardo Cunha, visto como pessoa de forte influência em 
Furnas. Nesse cenário, são esmiuçadas diversas reuniões entre o então Deputado Federal Eduardo Cunha e 
representantes do Grupo Odebrechet, sendo que os pagamentos seriam arcados pela Odebrecht e 
Andrade Gutierrez, na proporção das respectivas participações no consórcio vencedor da obra. 

ENVOLVIDOS 
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Arlindo Chinaglia Júnior .  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4415 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Luiz Lindbergh Farias Filho, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Leandro Andrade Azevedo. 

Os colaboradores relatam o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas no âmbito da 
campanha eleitoral dos anos de 2008 e 2010, nos valores respectivos de R$ 2 milhões e R$ 2,5 milhões, 
que tinham como motivação o potencial de projeção do parlamentar. Em contrapartida às doações, o 
parlamentar, então prefeito do município de Nova Iguaçu/RJ, teria beneficiado a empresa Odebrecht em 
contratos administrativos relacionados ao programa “Pró-Moradia”. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Lindbergh Farias Filho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4412 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal José Reinaldo Carneiro Tavares e a Ulisses César 
Martins de Sousa, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores João Antônio Pacífico Ferreira, 
Raymundo Santos Filho e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho.  

Relatam os colaboradores que Ulisses César Martins de Sousa, na qualidade de procurador-geral do Estado 
do Maranhão, solicitou vantagem indevida ao Grupo Odebrecht para facilitar o pagamento de valores 
devidos à empresa decorrentes de contrato administrativo. Acrescenta-se que o procurador-geral exercia 
cargo de intensa confiança do então governador do estado do Maranhão, José Reinaldo Carneiro Tavares, 
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bem como que a expressividade econômica do contrato e a facilidade de adimplemento experimentada 
após o pagamento da propina sugerem a possível conivência do então mandatário do Executivo. 

ENVOLVIDOS 

José Reinaldo Carneiro Tavares e Ulisses Cesar Martins de Sousa.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4451 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Júlio Luiz Batista Lopes, por suposta prática dos 
crimes de corrupção passiva e ativa, bem como de lavagem de dinheiro. 

ENVOLVIDOS 

Júlio Luiz Batista Lopes .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4388 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal José Carlos Aleluia Costa, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores José Carvalho Filho e Cláudio Melo Filho. 

Os colaboradores relatam a ocorrência de pagamento no valor de R$ 300 mil, no ano de 2010, por parte do 
Grupo Odebrecht em favor do referido parlamentar, então candidato ao cargo de deputado federal. A 
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soma, paga pelo Setor de Operações Estruturadas da empresa, não foi contabilizada. Após, no contexto 
das eleições do ano de 2014, o parlamentar teria recebido doação oficial no importe de R$ 280 mil, tendo, 
como contrapartida, no exercício do mandato e mediante solicitação expressa, assumido posições 
favoráveis aos interesses do Grupo Odebrecht. 

ENVOLVIDOS 

José Carlos Aleluia Costa  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4393 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Jorge Ney Viana Macedo Neves (“Jorge Viana”) e ao 
governador Acre Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (“Tião Viana”), em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Marcelo Bahia Odebrecht.  

Os colaboradores relatam a ocorrência de pagamento de vantagem, a pedido do senador da República 
Jorge Viana, no contexto de campanha eleitoral de seu irmão, Tião Viana, ao governo do Acre, no ano de 
2010. Nesse contexto, foram repassados R$ 2 milhões, sendo R$ 500 mil de modo oficial. Tais valores 
teriam sido decotados da cota global do Partido dos Trabalhadores (PT), intitulada “planilha italiano”. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Ney Viana Macedo Neves e Sebastiao Afonso Viana Macedo Neves.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4453 
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SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Heráclito de Sousa Fortes, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Cláudio Melo Filho e José de Carvalho Filho. 

Os colaboradores relatam o pagamento de vantagem não contabilizada no âmbito de campanha eleitoral 
de Heráclito Fortes ao Senado Federal, no ano de 2010. Esclarecem que foram repassados R$ 200 mil, por 
meio de pagamento implementado pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, sendo o 
beneficiário identificado no sistema “Drousys” com o apelido de “Boca Mole”. 

ENVOLVIDOS 

Heráclito de Sousa Fortes .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4433 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Valdir Raupp de Matos, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Henrique Serrano do Prado Valladares e Augusto Roque Dias 
Fernandes Filho.  

Os colaboradores relatam o pagamento de vantagens indevidas em favor de funcionários de Furnas, 
especialmente Márcio Porto (diretor de Construção) e Mário Márcio Hogar (diretor de Engenharia). 
Referidos repasses objetivavam conferir sustentação política aos agentes públicos, sendo que, nesse 
contexto, o Grupo Odebrecht e a Construtora Andrade Gutierrez teriam assumido o compromisso de 
pagamento limitado a R$ 20 milhões, conforme a necessidade. Tais irregularidades seriam associadas à 
execução das obras da Hidrelétrica de Santo Antônio, tendo os recursos, como destinatários, entre outros 
o senador da República Valdir Raupp. 

ENVOLVIDOS 

Valdir Raupp de Matos .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
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14/03/2017 

Inquérito  

4449 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Zahluth Barbalho, 
e ao senador da República Paulo Roberto Galvão da Rocha, em razão das declarações prestadas pelos 
colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Mário Amaro da Silveira. 

Relatam os colaboradores o pagamento de vantagens indevidas não contabilizadas no âmbito da 
campanha eleitoral de Helder Barbalho ao governo do estado do Pará, ano de 2014. Os valores teriam sido 
solicitados pelo próprio candidato, além do senador Paulo Rocha e do prefeito de Marabá João Salame. 
Narra-se que teriam sido repassados 1,5 milhão, em três parcelas, bem como que tais doações teriam sido 
implementadas por meio do Setor de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht, sendo o beneficiário 
identificado no sistema “Drousys” com o apelido de “Cavanhaque”. Esses repasses funcionariam como 
contrapartida a interesses do grupo Odebrecht no estado do Pará, notadamente na área de saneamento 
básico, espaço em que a empresa almejava atuar como concessionária.  

  

ENVOLVIDOS 

Helder Zahluth Barbalho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4456 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Milton Antonio Casquel Monti e a Valdemar da 
Costa Neto, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Pedro Augusto Carneiro Leão Neto e 
João Antônio Pacífico Ferreira.  
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Os colaboradores relatam a ocorrência de ajuste de mercado com o objetivo de assegurar ao Grupo 
Odebrecht a execução da obra atinente à Ferrovia Norte-Sul, conduzida pela empresa pública Valec. 
Informam, ademais, o pagamento de propina a agentes públicos nos anos de 2008 e 2009, por volta de 4% 
sobre o contrato, sendo 3% destinados ao grupo político de Valdemar da Costa Neto (representado por 
José Francisco das Neves, então Presidente da Valec) e 1% destinado ao grupo político de José Sarney 
(representado por Ulisses Assada, diretor de Engenharia da Valec). Nesse contexto do grupo capitaneado 
por Valdemar da Costa Neto, o deputado federal Milton Conti teria atuado na cobrança de vantagem 
indevida, sendo a propina paga por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. 

ENVOLVIDOS 

Milton Antonio Casquel e Valdemar da Costa Neto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4452 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Fábio Salustino Mesquita de Faria, ao governador 
do Rio Grande do Norte Robinson Mesquita de Faria e à prefeita de Mossoró (RN) Rosalba Ciarlini Rosado, 
em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Alexandre José Lopes Barradas, Fernando Luiz 
Ayres da Cunha Reis, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Ariel Parente e João Antônio Pacífico Ferreira.  

Os colaboradores descrevem situação em que a empresa Odebrecht Ambiental almejava desenvolver PPP’s 
associadas a saneamento básico no Rio Grande do Norte. A esse respeito são relatadas as tratativas que 
envolveriam contribuições eleitorais, nos idos do ano de 2010, destinadas ao deputado federal Fábio Faria 
(R$ 100 mil), bem como ao governador do Rio Grande do Norte Robinson Mesquita de Faria e à prefeita de 
Mossoró (RN) Rosalba Ciarlini Rosado (R$350 mil), sendo todas decorrentes da mesma motivação, qual 
seja, eventual favorecimento em projetos relacionados a saneamento básico. 

ENVOLVIDOS 

Fábio Salustino Mesquita de Faria, Robinson Mesquita de Faria e Rosalba Ciarlini Rosado.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 
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Inquérito  

4458 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador da República Fernando Bezerra de Souza Coelho, em razão 
das declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e João Antônio Pacífico 
Ferreira.  

Os colaboradores relatam o pagamento de soma não contabilizada no âmbito da campanha eleitoral de 
Fernando Bezerra Coelho, no ano de 2010. Teriam sido repassados R$ 200 mil), em duas parcelas, em favor 
do parlamentar. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Bezerra de Souza Coelho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4432 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio 
Pereira, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Marcelo Bahia Odebrecht, Alexandrino 
de Salles Ramos de Alencar, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Hilberto Mascarenhas Alves da 
Silva Filho.  

Os colaboradores narram o pagamento de vantagem indevida no contexto da campanha eleitoral de Dilma 
Roussef à Presidência da República, no ano de 2014. Relatam, nesse tema, o pagamento de R$ 24 milhões 
solicitados pelo então ministro da Fazenda Guido Mantega, sendo os repasses implementados por 
intermédio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht.  

ENVOLVIDOS 
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Marcos Antônio Pereira, Guido Manteg, Edson Antonio Edinho da Silva, João Cerqueira de Santana Filho, 
Euripedes Gomes de Marcedo Junior, Salvador Zimbaldi Filho, Marcelo de Oliviera Panell, Carlos Roberto 
Lupi, Manoel de Araujo Sobrinh, Fábio Tokarski, Antonio Palocci Filho e Joao Vaccari Neto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4457 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Décio Nery de Lima e à deputada estadual Ana 
Paula Lima, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Paulo Roberto Welzel e Fernando Luiz 
Ayres da Cunha Santos Reis. 

Os colaboradores relataram o pagamento, a pedido do deputado federal Décio Nery de Lima, de vantagens 
não contabilizadas no âmbito de campanha eleitoral de Ana Paula Lima à Prefeitura de Blumenau (SC), no 
ano de 2012. Narra-se, nesse contexto, o pagamento de R$ 500 mil, valor repassado por meio do Setor de 
Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. Afirma-se, ainda, que esses repasses funcionariam como 
contrapartida a interesses da empresa, notadamente na área de saneamento básico, espaço em que 
almejava atuar como concessionária. 

ENVOLVIDOS 

Decio Nery de Lima e Ana Paula Lima.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4450 

 

SÍNTESE 
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A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu a S a abertura de inquérito para 
investigar fatos relacionados ao Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores José de Carvalho Filho (Termos de Depoimento n. 13, 14, 15 e 
40) e João Antônio Pacífico Ferreira (Termo de Depoimento n. 52). 

José de Carvalho Filho relata ter recebido pedido de auxílio, por parte de Eduardo Melo Pinto, então 
presidente da Santo Antônio Energia, para que a Medida Provisória 558 não perdesse sua eficácia. O 
colaborador teria, então, pedido ao Deputado Federal João Carlos Paolilo Bacelar Filho um esforço para a 
MP não caducasse. O deputado já havia atendido a pedidos feitos pelo colaborador e cita sua atuação para 
evitar a convocação de representante da empresa Santo Antônio na Comissão de Fiscalização e Controle, 
além do repasse de informações sobre as sessões secretas realizadas pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Petrobras. 

O Deputado Federal teria, ainda, solicitado repasses financeiros, a pretexto de campanha política, para as 
eleições de 2006, 2010 e 2014. Nesse contexto, teriam sido feitos pagamentos no valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) em 2014, a título de doação oficial. Além desses, em 2006, teria sido pago ao 
Deputado Federal João Bacelar a soma de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo setor de Operações 
Estruturadas.  

ENVOLVIDOS 

João Carlos Paolilo Bacelar Filho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

S/N 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Ciro Nogueira Lima Filho, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melo Filho, Benedicto Barbosa da Silva 
Júnior e Carlos José Fadigas de Souza Filho. 

Nos anos de 2010 e 2014, Ciro Nogueiro procurou os colaboradores solicitando repasses financeiros a 
pretexto de sua campanha eleitoral e também para o Partido Progressista (PP). Segundo os relatos, no ano 
de 2010, o senador teria recebido a importância de R$ 300 mil, valor não contabilizado e pago pelo setor 
de Operações Estruturadas do grupo Odebrecht. No ano de 2014, o parlamentar teria recebido R$ 1,3 
milhão, em duas parcelas, da mesma forma através de operações não contabilizadas. 

ENVOLVIDOS 
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Ciro Nogueira Lima Filho .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4392 

 

SÍNTESE 

Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Aécio Neves da Cunha, em razão das declarações prestadas 
pelos colaboradores Sérgio Luiz Neves e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. 

Os colaboradores apontam que, no início de 2007, o senador Aécio Neves, recém-empossado para o 
segundo mandato de governador de Minas Gerais, teria organizado esquema para fraudar processos 
licitatórios, mediante organização de um cartel de empreiteiras, na construção da “Cidade Administrativa” 
(ou Centro Administrativo) de Minas Gerais, com o escopo último de obter propinas decorrentes dos 
pagamentos das obras. (fl. 4).  

ENVOLVIDOS 

Aécio Neves da Cunha e Oswaldo Borges da Costa.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4422 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Celso Ubirajara Russomano, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Carlos Armando Paschoal. 
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Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagens no contexto da campanha eleitoral de 
Celso Russomano à Câmara dos Deputados, no ano de 2010, quando houve o repasse de R$ 50 mil, quantia 
não contabilizada e repassada pelo Setor de Operação Estruturadas do Grupo Odebrechet.  

ENVOLVIDOS 

Celso Ubirajara Russomanno .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4464 

 

SÍNTESE 

O Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos senadores José Renan Vasconcelos Calheiros e Fernando Bezerra de 
Souza Coelho, bem como em relação ao governador do estado de Alagoas, José Renan Vasconcelos 
Calheiros Filho, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Ariel Parente Costa, Alexandre 
Biselli, Cláudio Melo Filho, Fabiano Rodrigues Munhoz, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e João Antônio 
Pacífico Ferreira. 

Os colaboradores narram tratativas levadas a efeito entre os anos de 2009 e 2010 com Ricardo Aragão, 
interlocutor do secretário de Infraestrutura do estado de Alagoas, com o objetivo de realizar um acordo de 
mercado entre as empresas que participariam da obra canal do sertão alagoano. Entabulado o referido 
ajuste, houve a solicitação de pagamento de propina a diversos agentes públicos, dentre eles o então 
governador do estado de Alagoas, Teotônio Vilela, ao então secretário Marco Antônio Fireman e a 
Fernando Nunes, fixando-se o percentual de de 2,25% do total do contrato. Além desses pagamentos, 
informa-se o repasse ao senador Renan Calheiros de R$ 500 mil em espécie, fato tratado em reunião no 
Hotel Radisson, em Alagoas. A quantia teria sido disponibilizada pelo Grupo Odebrecht por intermédio de 
operação não contabilizada e registrada pelo Setor de Operações Estruturadas no sistema “Drousys”.  

ENVOLVIDOS 

Jose Renan Vasconcelos Calheiros .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 
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Inquérito  

4386 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Cássio Rodrigues da Cunha Lima, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Alexandre José Lopes Barradas e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis. 

Os colaboradores narram que, em meados de 2014, o parlamentar solicitou e recebeu, por meio de um 
intermediário de nome “Luís”, o valor de R$ 800 mil. A soma teria sido repassada ao senador da República 
Cássio Rodrigues Cunha Lima, então candidato ao governo da Paraíba, com a expectativa de receber futura 
contrapartida e de realizar obra de saneamento naquele estado. A operação, implementada pelo Setor de 
Operação Estruturadas do Grupo Odebrecht 

ENVOLVIDOS 

Cassio Rodrigues da Cunha Lima .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4403 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito para 
investigar fatos relacionados ao deputado federal Vicente Paulo da Silva, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Carlos Armando Guedes Paschoal e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. 

Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagem, no ano de 2010, no contexto da 
campanha eleitoral de Vicente Paulo da Silva à Câmara dos Deputados. Relatam-se o recebimento de R$ 30 
mil em espécie – duas parcelas de R$ 15 mil –, soma disponibilizada pelo Grupo Odebrecht por intermédio 
de operação não contabilizada efetuada pelo Setor de Operações Estruturadas. 

ENVOLVIDOS 

Vicente Paulo da Silva .  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4436 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Aécio Neves da Cunha, em razão das declarações prestadas 
pelos colaboradores Marcelo Bahia Odebretch e Henrique Serrano do Prado Valladares. Os colaboradores 
relatam a promessa e pagamento de vantagens indevidas em benefício do senador e do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), objetivando “obter ajuda do parlamentar em interesses da Odebrecht, 
notadamente nos empreendimentos do Rio Madeira, usinas hidroelétricas de Santo Antônio e Jirau”, 
providência efetivada em apontado conluio com a empresa Andrade Gutierrez. 

Nesse contexto, o colaborador Henrique Valladares esclarece que os valores pagos em cada prestação 
giravam em torno de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões, sendo implementados por meio do Setor de Operações 
Estruturadas do Grupo Odebretch. O colaborador Marcelo Bahia Odebretch, por sua vez, aponta que Aécio 
Neves detinha forte influência na área energética, razão pela qual o Grupo Odebretch concordava com 
expressivos repasses financeiros em seu favor. 

ENVOLVIDOS 

Aécio Neves da Cunha .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4455 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Antônio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de Brito e a 
Edvaldo Pereira de Brito, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Cláudio Melo Filho e 
José de Carvalho Filho. Um dos colaboradores relata apoio financeiro por parte do Grupo Odebrecht, no 
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contexto das eleições do ano de 2010, ao deputado Antônio Brito, bem como a Edvaldo Brito que, naquela 
ocasião, concorria ao cargo de senador da República. Outro colaborador teria providenciado o repasse de 
R$ 100 mil em favor da campanha do deputado Antônio Brito e R$ 200 mil para Edvaldo Brito. 

ENVOLVIDOS 

Antonio Luiz Paranhos Ribeiro Leite.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4417 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de maço de 2017, requereu a abertura de inquérito para 
investigar fatos relacionados ao deputado federal Vander Luiz dos Santos Loubet, em razão das 
declarações prestadas pelo colaborador Alexandrino de Salles Ramos Alencar. O colaborador narra a 
ocorrência de pagamento de vantagem não contabilizada no âmbito da campanha eleitoral de Vander 
Loubet à Câmara dos Deputados, no ano de 2010. Relata-se, nesse contexto, o repasse de R$ 50 mil por 
intermédio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. 

ENVOLVIDOS 

Vander Luiz Dos Santos Loubet, Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Walter Faria, Alexandrino de Salles 
Ramos de Alencar e Benedicto Barbosa da Silva Júnior.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4443 

 

SÍNTESE 
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A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos deputados federais Alfredo Pereira do Nascimento e Milton Antônio 
Casquel Monti, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior, 
José de Carvalho Filho, João Antônio Pacífico Ferreira e Paulo Falcão. 

Um dos colaboradores relata ter participado de reunião com o então ministro dos Transportes Alfredo 
Nascimento, encontro a pedido do deputado Federal Milton Monti, para tratar de temas ligados aos 
interesses da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. Nessa ocasião, teria sido solicitada 
“ajuda financeira” para a campanha eleitoral de Alfredo Nascimento, no valor de R$ 200 mil por cada 
empresa que lá se fazia presente. O repasse teria sido feito no ano de 2006, por meio de recursos não 
contabilizados. Ainda se esclarece que dos termos consta também acordo entre as empresas que teria 
resultado em benefício espúrio a diversos agentes públicos do DNIT e no pagamento de vantagem indevida 
ao deputado federal Inocêncio Oliveira, supostamente beneficiado com o repasse de R$ 300 mil. 

ENVOLVIDOS 

Milton Antonio Casquel Monti .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4406 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados à deputada federal Yeda Rorato Crusius, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Benedicto Barbosa da Silva Júnior 
e Valter Luis Arruda Lana.  

Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagens no âmbito da campanha eleitoral de 
Yeda Crusius, nos anos de 2006 e 2010. Esses valores corresponderam, em 2006, a R$ 200 mil, repassados 
por meio de doação oficial, e R$ 400 mil por meio do Setor de Operações Estruturadas; em 2010, R$ 600 
mil pela via de doações oficiais e R$ 550 mil por meio do referido setor responsável por esses pagamentos 
não contabilizados. Todos os repasses objetivavam propiciar que a Braskem S/A, empresa controlada pelo 
Grupo Odebrecht, permanecesse recuperando créditos de ICMS no contexto do Estado do Rio Grande do 
Sul.  

ENVOLVIDOS 

Yeda Rorato Crusius.  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4421 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura inquérito para 
investigar fatos relacionados ao deputado federal Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão (Cacá Leão), em 
razão das declarações prestadas pelo colaborador José de Carvalho Filho, informando o repasse de R$ 50 
mil à campanha do parlamentar, no ano de 2014, sendo R$ 30 mil por intermédio do Setor de Operações 
Estruturadas e R$ 20 mil por meio de doação oficial ao Diretório Nacional do Partido Progressista (PP). 

ENVOLVIDOS 

Carlos Felipe Vazquez de Souza Leão (Cacá Leão) .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4414 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos senadores Aécio Neves da Cunha e Antônio Augusto Junho 
Anastasia, bem como Oswaldo Borges da Costa e Paulo Vasconcelos do Rosário Neto, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Sérgio Luiz Neves. Os 
colaboradores apontam, por meio de declaração e prova documental, o pagamento, em 2010, a pedido de 
Aécio Neves, de vantagens indevidas a pretexto de campanha eleitoral ao governo do estado de Minas 
Gerais de Antonio Anastasia. Narra-se o repasse de R$ 5.475.000,00. Os colaboradores também apontam o 
pagamento, no ano de 2009, de R$ 1,8 milhão, a pedido do então governador Aécio Neves e a pretexto de 
doação eleitoral em favor da campanha ao governo do estado de Minas Gerais de Antônio Anastasia. 

ENVOLVIDOS 
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Aécio Neves da Cunha, Antonio Augusto Junho Anastasia, Oswaldo Borges da Costa e Paulo Vasconcelos do 
Rosário Neto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4423 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Aécio Neves da Cunha e ao deputado federal Dimas Fabiano 
Toledo Júnior, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior, 
Sérgio Luiz Neves e Marcelo Bahia Odebrecht. Os colaboradores apontamo pagamento, em 2014, a pedido 
do senador Aécio Neves, de vantagens indevidas a pretexto de campanhas do próprio parlamentar à 
presidência da República e de vários outros parlamentares, como Antonio Augusto Junho Anastasia, Dimas 
Fabiano Toledo Júnior e João Pimenta da Veiga Filho. As condutas descritas revelam indícios quanto aos 
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 

ENVOLVIDOS 

Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo Júnior, Antonio Augusto Junho Anastasia e Joao Pimenta da 
Veiga Filho.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4444 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Aécio Neves da Cunha, em razão das declarações prestadas 
pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Sérgio Luiz Neves, Marcelo Bahia Odebrecht e 
Cláudio Melo Filho. Os colaboradores apontam que, em 2014, foi prometido e efetuado, a pedido do 
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senador, o pagamento de vantagens indevidas em seu favor e em benefício de seus aliados políticos. Há d 
indícios quanto à prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro.  

ENVOLVIDOS 

Aécio Neves da Cunha .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4405 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Arthur de Oliveira Maia da Silva, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Cláudio Melo Filho e José de Carvalho Filho. Os colaboradores 
narram o pagamento de vantagem não contabilizada no âmbito da campanha eleitoral de Arthur Maia à 
Câmara dos Deputados, no ano de 2010. Relatam, nesse contexto, o repasse de R$ 200 mil, implementado 
por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht.  

ENVOLVIDOS 

Arthur de Oliveira Maia da Silva .  

DOCUMENTOS  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4391 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao ministro das Cidades, Bruno Cavalcanti de Araújo, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores João Antônio Pacífico Ferreira, Benedicto Barbosa da Silva 
Júnior, Cláudio Melo Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Um dos colaboradores informa que diante da 
influência do parlamentar, decidiu-se manter com ele boa relação, sendo realizados vários repasses 
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financeiros nos anos de 2010 e 2012, a pretexto de doação eleitoral, no valor total de R$ 600 mil, soma não 
contabilizada e paga pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht.  

ENVOLVIDOS 

Bruno Cavalcanti de Araújo .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4431 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia e César 
Epitácio Maia, em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior, 
João Borba Filho, Cláudio Melo Filho, Carlos José Fadigas de Souza Filho e Luiz Eduardo da Rocha Soares. 

Um dos colaboradores narra que, no ano de 2008, o deputado federal Rodrigo Maia solicitou e recebeu a 
soma de R$ 350 mil, a pretexto de auxílio à campanha eleitoral. Entretanto, naquele ano, nem o 
parlamentar, tampouco seu pai, César Maia, foram candidatos a qualquer cargo eletivo. Esses pagamentos 
se deram com recursos não contabilizados e por intermédio do Setor de Operação Estruturadas do Grupo 
Odebrecht. 

Da mesma forma, no ano de 2010, o parlamentar Rodrigo Maia solicitou novo repasse, dessa feita para 
campanha de seu genitor, César Maia, sendo autorizado o pagamento de R$ 600 mil, dos quais R$ 400 mil 
por via do mesmo departamento do Grupo Odebrecht antes referido, sendo apresentado o cronograma 
constante no sistema “Drousys” e informado o nome de João Marcos Cavalcanti de Albuquerque, assessor 
do deputado federal, como intermediário das operações. 

ENVOLVIDOS 

Rodrigo Felinto Ibarra Epitacio Maia e Cesar Epitacio Maia.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  
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4408 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao senador Dalírio José Beber e a Napoleão Bernardes, prefeito de 
Blumenau (SC), em razão das declarações prestadas pelos colaboradores Paulo Roberto Welzel e Fernando 
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis. Um dos colabores relatou que, no contexto das eleições do ano de 2012, 
identificaram-se candidatos a prefeito com chance de êxito nos municípios em que o Grupo Odebrecht 
detinha concessões, como em Blumenau, com o objetivo de buscar apoio à manutenção dos contratos de 
saneamento de água e esgoto. Nesse sentido, ocorreu um encontro com o senador da Dalírio Beber, 
articulador da campanha de Napoleão Bernardes, ocasião em que foram entabulados os repasses ao 
referido candidato no valor de R$ 500 mil. 

ENVOLVIDOS 

Dalírio José Beber e Napoleão Bernardes.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4390 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Daniel Gomes de Almeida, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Alexandre José Lopes Barradas e José de Carvalho Filho. Um 
dos colaboradores informa que, no ano de 2012, encontrou-se com o parlamentar que se fazia 
acompanhado de Isaac Carvalho, então candidato à prefeitura de Juazeiro (BA), quando foi ajustado o 
pagamento da importância de R$ 300 mil a pretexto de contribuição para campanha eleitoral, já que o 
Grupo Odebrecht tinha interesse na realização de obras de saneamento básico naquele município. Outros 
colaboradores narram que, em nova ocasião, foi repassado ao parlamentar a soma de R$ 100 mil como 
auxílio.  

ENVOLVIDOS 

Daniel Gomes de Almeida .  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4462 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados aos então ministros Chefe da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha e da 
Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores José de Carvalho Filho, Cláudio Melo Filho, Marcelo Bahia Odebrecht, 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Paulo Henyan Yue Cesena. 
Há indícios quanto à prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e corrupção 
ativa.  

O teor dos relatos revela fortes elementos que indicam a prática de crimes graves, consistente na 
solicitação por Eliseu Padilha e Moreira Franco de recursos ilícitos em nome do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro - PMDB e de Michel Temer, a pretexto de campanhas eleitorais. 

Moreira Franco, a pretexto da campanha eleitoral de 2014, teria solicitado o valor de R$4 milhões, e que o 
grupo empresarial, consoante relato de Benedicto Barbosa da Silva, teria feito o repasse, porquanto 
Moreira Franco seria muito próximo do núcleo duro do governo federal. O pagamento, por sua vez, teria 
sido realizado por Paulo Henrique Quaresma à Eliseu Padilha, pessoa indicada por Moreira Franco para 
receber os recursos. Dos documentos apresentados pelo colaboradores constam planilhas do sistema 
“Drousys” que apontam pagamento a pessoa de apelido “Primo”, em localidades que correspondem ao 
escritório de Eliseu Padilha. 

Cláudio Melo Filho detalha um jantar, de que teria participado Marcelo Odebrecht, Eliseu Padilha e Michel 
Temer, ocorrido no dia 28 de maio de 2014, no Palácio do Jaburu, e no qual teria sido solicitado, a pretexto 
da campanha eleitoral de 2014, o repasse de R$ 10 milhões. Segundo o termo de Marcelo Odebrecht, 
esses recursos, respectivamente R$ 6 milhões e R$ 4 milhões, seriam destinados à Paulo Skaf e a Eliseu 
Padilha. 

Afirma-se que os valores destinados à Paulo Skaf foram pagos parcialmente a Duda Mendonça e que, por 
haver saldo remanescente, Paulo Skaf teria procurado Marcelo Odebrecht para informar a dívida. Já o 
pagamento a Eliseu Padilha teria sido feito ao “Sr. Yunes ou Sra. Cida”. José de Carvalho Filho, em seu 
termo, afirma que desse valor a soma de R$ 1 milhão teria sido destinada à Eduardo Cunha.  

ENVOLVIDOS 

Eliseu Lemos Padilha, Wellington Moreira Franco e Michel Miguel Elias Temer Lulia.  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4397 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Jutahy Magalhães Júnior, em razão das declarações 
prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e José de Carvalho Filho. Os 
colaboradores narram que, nos anos de 2010 e 2014, o parlamentar teria recebido, a pretexto de 
campanhas eleitorais, o valor total de R$ 850 mil, sendo R$ 350 mil em 2010 e R$ 500 mil em 2014. 
Esclarecendo que, além disso, ocorreram doações oficiais nos mesmos períodos na soma total de R$ 610 
mil.  

ENVOLVIDOS 

Jutahy Magalhães Neto, Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Walter Faria, Benedicto Barbosa da Silva Junior.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4401 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Paulo Henyan Yue Cesena. 
Os colaboradores narram que, no período entre os anos de 2008 a 2014, o ministro teria recebido, a 
pretexto da obtenção de vantagens pela sua condição de prefeito de São Paulo e, após, de ministro das 
Cidades, vantagem indevida no valor de R$ 20 milhões.  

ENVOLVIDOS 

Gilberto Kassab.  
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DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4419 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu a abertura de inquérito para 
investigar fatos relacionados à senadora Kátia Regina de Abreu e Moisés Pinto Gomes, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Cláudio Melo Filho, José de Carvalho Filho, Fernando Luiz Ayres 
da Cunha Santos Reis e Mário Amaro da Silveira. 

Os colaboradores narram a ocorrência de pagamento de vantagem não contabilizada, por intermédio de 
Moisés Pinto Gomes, no âmbito da campanha eleitoral de Kátia Abreu ao Senado Federal no ano de 2014. 
Nesse contexto, relatam o pagamento de R$ 500 mil, divididos em duas parcelas de R$ 250 mil, repasses 
ocorridos em setembro e outubro do ano de 2014, em encontros no Hotel Meliá Jardim Europa, em São 
Paulo. 

ENVOLVIDOS 

Kátia Regina de Abreu, Moisés Pinto Gomes.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4396 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados à senadora Lídice da Mata e Souza, em razão das declarações prestadas 
pelo colaborador José de Carvalho Filho. O colaborador relata o pagamento de vantagens não 
contabilizadas, no âmbito da campanha eleitoral de Lídice da Mata ao Senado Federal, no ano de 2010. 
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Esclarece-se que teriam sido repassados R$ 200 mil, por via do Setor de Operações Estruturadas do Grupo 
Odebrecht 

ENVOLVIDOS 

Lídice da Mata E Souza .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4398 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de de março de 2017, requereu ao STF a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados à deputada federal Maria do Rosário Nunes, em razão das 
declarações prestadas pelo colaborador Alexandrino de Salles Ramos de Alencar. 

Após o colaborador informar que construiu uma sistemática de contribuição financeira a campanhas 
eleitorais com a finalidade de ter um bom relacionamento junto ao cenário político nacional, percebeu que 
a referida parlamentar era importante liderança política no estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, 
em 2010, foi procurado pela então candidata, prestando um auxílio financeiro no montante de R$ 150 mil, 
pagamento efetuado pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht e registrado no sistema 
“Drousys”. 

ENVOLVIDOS 

Maria do Rosário Nunes .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

S/N 

 

SÍNTESE 
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A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força), em razão 
das declarações prestadas pelos colaboradores Carlos Armando Guedes Paschoal e Alexandrino de Salles 
Ramos de Alencar. 

Carlos Paschoal relata ter recebido pedido do referido parlamentar para contribuição à campanha 
eleitoral, tendo repassado, no ano de 2010, o valor de R$ 200 mil em espécie, sem qualquer registro oficial. 
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, por sua vez, afirma ter recebido a solicitação diretamente do 
parlamentar, quando aquiesceu ao pleito, porquanto o deputado federal teria auxiliado a empresa nas 
soluções de problemas na obra RNEST e nas Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira. Ao lado disso, houve 
doação oficial de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

ENVOLVIDOS 

Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força) .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4387 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito 
para investigar fatos relacionados ao deputado federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força), em razão 
das declarações prestadas pelos colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Hilberto 
Mascarenhas Alves da Silva Filho . 

Um um dos colabores narra a ocorrência de pagamento de vantagem não contabilizada, no contexto da 
campanha eleitoral de Paulo Pereira da Silva à Câmara dos Deputados, no ano de 2014. Relata-se o repasse 
de R$ 1 milhão em duas parcelas, ações implementadas pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo 
Odebrecht. Tal pagamento se dava como contrapartida ao apoio político do referido parlamentar em 
função da greve ocorrida na Embraport em Santos (SP) e da invasão que a sede do grupo empresarial 
sofrera no ano de 2013. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força) .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
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14/03/2017 

Inquérito  

4420 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de março de 2017, requereu ao Supremo Tribunal Federal a 
abertura de inquérito para investigar fatos relacionados ao deputado federal Rodrigo Garcia, em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Carlos Armando Guedes Paschoal e Benedicto Barbosa da Silva 
Júnior. 

Os colaboradores narram que, no ano de 2010, o parlamentar recebeu, a pretexto de auxílio à campanha 
eleitoral, valor não contabilizado, soma disponibilizada pelo Grupo Odebrecht por intermédio do Setor de 
Operações Estruturadas da empresa. Segundo o relato, as tratativas se deram com o próprio parlamentar 
em seu escritório, revelando a existência de indícios quanto à prática, em tese, do crime previsto no art. 
350 do Código Eleitoral. 

ENVOLVIDOS 

Rodrigo Garcia .  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4418 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República, em 14 de março de 2017, requereu ao STF a abertura de inquérito para 
investigar fatos relacionados à senadora Vanessa Grazziotin e a Eron Bezerra, em razão das declarações 
prestadas pelo colaborador Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, informando o recebimento de 
repasses financeiros pelo Grupo Odebrecht à parlamentar, a pretexto de doação para a campanha eleitoral 
no ano de 2012, todavia, sem o devido registro oficial. Os relatos apontam reunião com a participação do 
marido da parlamentar, Eron Bezerra, e informando ainda que o pagamento foi efetuado pelo Setor de 
Operação Estruturadas da empresa e registrado no sistema “Drousys”, conduta tipificada no art. 350 do 
Código Eleitoral. 

ENVOLVIDOS 
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Vanessa Grazziotin, Carlos Eduardo de Souza Braga, Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Walter Faria, 
Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Rei, Eduardo José Mortani Barbosa e Eron Bezerra.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/03/2017 

Inquérito  

4383 

 

SÍNTESE 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 14 de março de 2017, requereu ao STF, a abertura de 
inquérito para investigar fatos relacionados ao senador Humberto Sérgio Costa Lima em razão das 
declarações prestadas pelos colaboradores Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva, César Ramos 
Rocha, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Marcelo Bahia 
Odebrecht. 

Os colaboradores relatam a ocorrência de solicitação de vantagem indevida, por parte de agentes públicos 
vinculados a Petrobras S/A, como contrapartida à adjudicação de contrato administrativo associado ao 
Plano de Ação de Certificação em Segurança, Meio Ambiente e Saúde - PAC SMS. São narradas, nesse 
contexto, reuniões entre representantes do Grupo Odebrecht e da Petrobras S/A, que culminaram na 
solicitação de 3% do valor do contrato caso a Odebrecht lograsse êxito no processo licitatório, sendo que, 
posteriormente, teriam sido empregados meios para frustração ou redução do caráter competitivo do 
certame. 

Os colaboradores ainda informam que os então candidatos Delcídio do Amaral (“Ferrari”) e Humberto 
Costa (“Drácula”) tinham conhecimento dos termos do ajuste e teriam solicitado, a fim de custear 
campanhas eleitorais, parte da propina. Em relação aos repasses em favor de “Drácula”, apresenta-se 
planilha da qual consta registro do pagamento de R$ 591.999,00 (quinhentos e noventa e um mil, 
novecentos e noventa e nove reais). 

Há, ainda, menção à possível participação do então presidente da República Michel Temer, em virtude de 
suposta reunião da qual teriam participado Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ocorrida em 
15.07.2010 em São Paulo. Também se noticia que a ex-presidente da República Dilma Rousseff e a ex-
presidente da Petrobras S/A Graça Foster teriam conhecimento dos fatos. 

ENVOLVIDOS 

Humberto Sérgio Costa Lima  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 



198 
 

08/03/2017 

Processo penal (Operação Eficiência e Hic et Ubique)  

0502041-15.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 8 de março de 2017, foi apresentada denúncia por fatos apurados no curso das Operações Eficiência e 
Hic et Ubique. Após a celebração de acordos de colaboração premiada, foi possível revelar como Sérgio 
Cabral e sua organização criminosa ocultaram e lavaram: 1) R$ 39.757.947,69 movimentados e guardados 
no Brasil; 2) US$ 100.160.304,90 depositados em dinheiro em contas no exterior; 3) € 1.214.026,13 
ocultados sob a forma de diamantes, guardados em cofre no exterior; 4) US$ 1.054.989,90 ocultados sob a 
forma de diamantes, guardados em cofre no exterior e; 5) US$ 247.950,00 ocultados sob a forma de 
quatro quilos e meio de ouro, guardados em cofre no exterior.  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados: Sérgio Cabral (evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção passiva), Carlos 
Miranda (evasão de divisas e lavagem de dinheiro), Wilson Carlos (evasão de divisas e lavagem de 
dinheiro), Sérgio Castro de Oliveira – Serjão (evasão de divisas), Vinicius Claret – Juca (evasão de divisas, 
corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa), Claudio de Souza – Tony/Peter (evasão 
de divisas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa) e Timothy Scorah Lynn 
(corrupção ativa e lavagem de dinheiro). A denúncia também imputou crimes de evasão de divisas, 
lavagem de dinheiro e corrupção passiva a duas pessoas que fizeram acordo de colaboração premiada com 
o Ministério Público Federal.  

DENÚNCIA  
 

21/02/2017 

Processo penal (Operação Mascate)  

0501853-22.2017.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 21 de fevereiro de 2017, o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-assessor da Casa Civil do Governo do Rio 
de Janeiro Ary Filho, e Carlos Miranda, um dos operadores financeiros do esquema, foram denunciados 
pelo MPF pelo crime de lavagem de dinheiro. Ary Filho também foi denunciado por pertencer à 
organização criminosa, apontado como integrante do esquema de desvio de recursos públicos liderado por 
Cabral. A denúncia aponta que os denunciados se valeram de três formas distintas para promover a 
lavagem de ativos em 148 oportunidades: transferências bancárias de empresas de um colaborador para a 
empresa GRALC/LRG Agropecuária, de propriedade de Carlos Miranda, com a justificativa de prestação de 
serviços de consultoria inexistente; compra de veículos para a organização criminosa pelas empresas de 
um colaborador; compra de imóveis da organização criminosa pela empresa de um colaborador. 
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ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Ary Filho, Carlos Miranda  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

16/02/2017 

Recurso ordinário em habeas corpus 78534  

78534 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela não concessão do recurso ordinário em habeas 
corpus interposto por Jorge Luiz Zelada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. Ao analisar a questão, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiu por negar provimento ao 
recurso. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Luiz Zelada.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

13/02/2017 

Processo penal (Operação Eficiência)  

0015979-37.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

Em 14 de fevereiro de 2017, foi apresentada nova denúncia resultante da Operação Eficiência, desta vez 
por crimes de lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa no Brasil. Além do ex-governador 
Sérgio Cabral (184 crimes), também foram denunciados Carlos Miranda (147 crimes), Carlos Bezerra (97 
crimes), Sérgio Castro de Oliveira (6 crimes), Ary Ferreira da Costa Filho (2 crimes), Adriana Ancelmo (7 
crimes), Thiago de Aragão Gonçalves (7 crimes), Francisco de Assis Neto (29 crimes), Álvaro José Galliez 
Novis (32 crimes). Sérgio de Oliveira, Thiago de Aragão, Francisco de Assis e Álvaro Novis também foram 
denunciados por integrarem a organização criminosa. 
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ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Castro de Oliveira, Ary Ferreira da Costa Filho, 
Adriana Ancelmo, Thiago de Aragão Gonçalves, Francisco de Assis Neto, Álvaro José Galliez Novis, Sérgio de 
Oliveira, Thiago de Aragão, Francisco de Assis e Álvaro Novis.  

DENÚNCIA  
 

09/02/2017 

Processo penal (Operação Eficiência)  

0501634-09.2017.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

O pagamento de propina por parte do empresário Eike Batista ao ex-governador Sérgio Cabral foi objeto 
de denúncia em 10 de fevereiro de 2017. Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Wilson Carlos e Carlos Miranda 
foram denunciados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro; Eike Batista e Flávio Godinho por 
corrupção ativa e lavagem de dinheiro; e Luiz Arthur Andrade Correia, Renato Chebar e Marcelo Chebar 
por lavagem de dinheiro. Cabral e os irmãos Chebar também foram denunciados por evasão de divisas, por 
manterem recursos não declarados no exterior. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Wilson Carlos, Carlos Miranda, Eike Batista, Flávio Godinho, Luiz Arthur 
Andrade Correia, Renato Chebar e Marcelo Chebar.  

DENÚNCIA  
 

10/01/2017 

Processo Penal  

5000553-66.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 754010735817 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo executivo Mariano Marcondes Ferraz, em 
razão do pagamento de vantagens indevidas no valor total de US$ 868.450,00, para obter a renovação do 
contrato firmado entre a Decal do Brasil e a Petrobras, no Porto de Suape, em Pernambuco. Em 2006, a 
Petrobras contratou a Decal do Brasil para a prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios 
no Porto de Suape (PE), com prazo de duração de cinco anos. Ao final do contrato, havia resistência da 
estatal em realizar nova contratação da empresa, que insistia em renovar o contrato com preços 
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majorados. Para resolver a situação a favor da Decal do Brasil, Mariano Marcondes Ferraz ajustou o 
pagamento de propina com Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da estatal petrolífera. 

ENVOLVIDOS 

Mariano Marcondes Ferraz.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

14/12/2016 

Processo Penal  

50.63271-36.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 987854535616 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio de 
Oliveira Cabral Santos Filho, em razão do recebimento de vantagens indevidas no montante de R$ 2,7 
milhões, pagas pela empreiteira Andrade Gutierrez para execução das obras de terraplanagem do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Também foram denunciados Adriana Ancelmo, Wilson Carlos 
Cordeiro da Silva Carvalho, Mônica Araújo Carvalho, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Rogério Nora de 
Sá e Clóvis Numa Peixoto Primo. A denúncia relata que Sérgio Cabral buscou, junto aos executivos da 
empreiteira Andrade Gutierrez, um percentual de propina correspondente a 1% da participação da 
empresa no Consórcio Terraplanagem. Em contrapartida ao pagamento da vantagem indevida, o ex-diretor 
de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa se omitiu em relação a práticas cartelizadas da 
Andrade Gutierrez em licitações e contratos com a estatal. Da mesma forma, Sérgio Cabral e Wilson Carlos 
Cordeiro da Silva Carvalho, ex-secretário de Governo do Rio de Janeiro) também se omitiram em relação a 
contratos celebrados pela empreiteira com o Estado do Rio de Janeiro, de modo a não atrapalhar o 
funcionamento do cartel, bem como beneficiavam a empreiteira no exercício de suas funções. 

ENVOLVIDOS 

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Adriana Ancelmo, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, Mônica 
Araújo Carvalho, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, Rogério Nora de Sá e Clóvis Numa Peixoto Primo.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

13/12/2016 

Processo Penal  

5063130-17.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 346476224616 
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SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva em razão 
de contratos firmado entre a Petrobras e a Construtora Norberto Odebrecht S/A. Também foram 
denúncias Antônio Palocci, Branislav Kontic, Paulo Melo, Demerval Galvão, Glaucos da Costamarques, 
Roberto Teixeira e Marisa Letícia Lula da Silva. Conforme a denúncia, a propina, equivalente a percentuais 
de 2% a 3% dos oito contratos celebrados entre a Petrobras e a Construtora Norberto Odebrecht S/A, 
totaliza R$ 75.434.399,44. Parte do valor das propinas pagas pela Construtora Norberto Odebrecht S/A foi 
lavada mediante a aquisição, em benefício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do imóvel localizado 
na Rua Dr. Haberbeck Brandão, nº 178, em São Paulo (SP), em setembro de 2010, que seria usado para a 
instalação do Instituto Lula. O acerto do pagamento da propina destinada ao ex-presidente foi 
intermediado pelo então deputado federal Antonio Palocci, com o auxílio de seu assessor parlamentar 
Branislav Kontic, que mantinham contato direto com Marcelo Odebrecht, auxiliado por Paulo Melo, a 
respeito da instalação do espaço institucional pretendido pelo ex-presidente. 

ENVOLVIDOS 

Luis Inácio Lula da Silva, Antônio Palocci, Branislav Kontic, Paulo Melo, Demerval Galvão, Glaucos da 
Costamarques, Roberto Teixeira e Marisa Letícia Lula da Silva.  

DENÚNCIA  
 

05/12/2016 

Processo penal (Operação Calicute)  

0509503-57.2016.4.02.5101  

 

SÍNTESE 

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e outros 12 acusados foram denunciados em 6 de 
dezembro de 2016 pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa nas obras para 
a urbanização em Manguinhos (PAC Favelas), construção do Arco Metropolitano e reforma do estádio do 
Maracanã para a Copa de 2014. As obras receberam recursos federais desde 2007 e a denúncia apontou a 
divisão da organização em quatro núcleos: econômico (executivos de construtoras que ofereciam 
vantagens indevidas); administrativo (gestores estaduais que pediam e geriam entrada de propinas); 
financeiro operacional (recebedores de propinas e ocultadores de sua origem); e político (ex-governador e 
líder da organização).  

ENVOLVIDOS 

Foram denunciados Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Hudson Braga, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Wagner 
Jordão, Adriana Ancelmo, Pedro Ramos, Paulo Fernando, José Orlando, Luiz Paulo Reis, Carlos Borges e Luiz 
Igayara.  

DECISÃO JUDICIAL  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  

DENÚNCIA  
 

10/11/2016 

Agravo regimental no habeas corpus habeas corpus 330231  

330231 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal apresentou manifestação pela não provimento do recurso interposto em 
favor de João Vaccari Neto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao analisar o caso, a 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 

ENVOLVIDOS 

João Vaccari Neto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

08/11/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 72064  

72064 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, 
com pedido de liminar, interposto por Raul Schmidt Felippe Junior contra acórdão proferido pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. Ao analisar a questão, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou 
provimento ao pedido. 

ENVOLVIDOS 

Raul Schmidt Felippe Junior.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
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08/11/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 75286  

75286 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto 
por Eduardo Aparecido de Meira, seguindo posicionamento manifestado em parecer pelo Ministério 
Público Federal. 

ENVOLVIDOS 

Eduardo Aparecido de Meira.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

07/11/2016 

Processo Penal  

5056533-32.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 60807432851 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro relacionados ao favorecimento da empresa GDK 
na licitação do módulo 1 da Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, localiza em Linhares, no Espírito 
Santo e ao pagamento dissimulado de propinas provientes da Petrobras por intermédio de falsa prestação 
de serviços da empresa DNP Eventos. Investigações apontaram que o ex-secretário geral do PT, Silvio 
Pereira, recebeu altos valores em propina por meio de pagamentos dissimulados. Entre 2004 e 2005, foi 
constatado que os administradores da empreiteira GDK ofereceram e pagaram um veículo Land Rover no 
valor de R$ 74 mil para Silvio Pereira em troca de favorecimento da empresa na licitação do módulo 1 da 
Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares, no Espírito Santo. Também ficou comprovado o 
pagamento de valores indevidos a Pereira pela OAS por meio de contratos de falsa prestação de serviços 
da empresa DNP Eventos. Entre 20099 e 2011 a OAS pagou R$ 486.160,00 ao ex-secretário geral do PT 
desta forma. 

ENVOLVIDOS 

Silvio Pereira, José Paulo Santos Reis, Cesar Roberto Santos Oliveira, Renato de Souza Duque e José 
Adelmário Pinheiro Filho.  



205 
 

DENÚNCIA  
 

27/10/2016 

Processo Penal  

5056996-71.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 496812920516 

 

SÍNTESE 

Crime de lavagem de dinheiro praticado pelo ex-deputado federal André Vargas, para dissimular e omitir 
valores indevidos recebidos em decorrência de intermediação da contratação da empresa IT7 Sistemas 
Ltda. pela Caixa Econômica Federal no ano de 2013. Além dele, também foram denunciados Leon Vargas, 
Marcelo Simões e Meire Poza. Denúncia aponta que André Vargas, ainda no cargo de deputado federal, 
valeu-se de seu trânsito político na Caixa Econômica Federal, para atuar na viabilização da contratação da 
IT7 Sistemas pela instituição financeira em dezembro de 2013. Em decorrência de sua atuação, recebeu 
vantagens econômicas ilícitas, num montante de R$ 2.399.850,00. Para promover a ocultação e 
dissimulação da propina, foram utilizadas as empresas Arbor Consultoria e Assessoria Contábil e AJJP 
Serviços Administrativos e Educacional Ltda, de propriedade de Meire Poza, que emitia notas fiscais 
fictícias para a IT7 Sistemas Ltda pela prestação simulada de serviços de consultoria e assessoria contábil. 

ENVOLVIDOS 

André Vargas, Leon Vargas, Marcelo Simões e Meire Poza.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

27/10/2016 

Processo Penal  

5054932-88.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 111718380216 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva relacionados à obtenção, pela empreiteira 
Odebrecht, de contratos de afretamento de sondas com a Petrobras. Como decorrência das investigações 
da 35.ª fase da Lava Jato, identificou-se que, entre 2006 e 2015, o ex-ministro Antônio Palocci estabeleceu 
com altos executivos da Odebrecht um amplo e permanente esquema de corrupção destinado a assegurar 
o atendimento aos interesses do grupo empresarial na alta cúpula do governo federal. Apurou-se que no 
exercício dos cargos de deputado federal, ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração 
da Petrobras, Palocci interferiu para que o edital de licitação lançado pela estatal e destinado à 
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contratação de 21 sondas fosse formulado e publicado de forma a garantir que a Odebrecht não obtivesse 
apenas os contratos, mas que também firmasse tais contratos com margem de lucro pretendida. 

ENVOLVIDOS 

Antônio Palocci Filho, Branislav Kontic, Marcelo Odebrecht, Renato Duque, João Vaccari Neto, João Ferraz, 
Eduardo Musa, Rogério Araújo, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo Soares, Marcelo 
Rodrigues, Olívio Rodrigues, Mônica Moura e João Santana.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

17/10/2016 

Processo Penal  

5052995-43.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 795430084516 

 

SÍNTESE 

Crime de lavagem de dinheiro envolvendo cerca de R$ 4,2 milhões provenientes de um empréstimo 
fraudulento no valor total de R$ 12 milhões, concedido formalmente pelo Banco Schahin a José Carlos 
Bumlai. Investigações constataram que José Carlos Bumlai, Giovane Favieri, Armando Peralta e Sandro 
Tordin se reuniram no segundo semestre de 2004 com o objetivo de fechar a obtenção de um empréstimo 
fraudulento de R$ 12 milhões que seria concedido pelo Banco Schahin a Bumlai, cujo objetivo, na 
realidade, era repassar a terceiros para o pagamento de dívidas do Partido dos Trabalhadores. A 
empreitada criminosa contou ainda com a participação do ex-tesoureiro da agremiação partidária Delubio 
Soares, que se reuniu pessoalmente com os acionistas do banco Schahin para viabilizar a obtenção dos 
recursos. Para ocultar a origem ilícito do dinheiro, Bumlai contou com a cooperação de Natalino Bertin. Do 
total do valor, R$ 3.405.000,00 foi direcionado a credores do PT como contraprestação de serviços 
prestados a Helio de Oliveira Santos, no segundo turno da campanha a prefeito de Campinas no ano de 
2004. 

ENVOLVIDOS 

Hélio de Oliveira Santos, Delubio Soares, Sandro Tordin, Giovane Favieri, Armando Peralta e Natalino 
Bertin.  

DENÚNCIA  
 

11/10/2016 

Processo Penal  

5051606-23.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 100654535016 
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SÍNTESE 

Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas praticados por Eduardo 
Cosentino Cunha. O ex-deputado já tinha se tornado réu perante o Supremo Tribunal Federal (STF), 
entretanto, com a cassação de seu mandato, o ministro Teori Zavascki determinou a remessa dos autos ao 
juízo de primeira instância. Força-tarefa Lava Jato em Curitiba ratificou a denúncia que já havia sido feita 
pela Procuradoria Geral da República. O deputado cassado Eduardo Cunha foi acusado de ter recebido em 
suas contas na Suíça valores indevidos no montante de R$ 5 milhões referentes à aquisição, pela 
Petrobras, de 50% do bloco 4 de um campo de exploração de petróleo na costa do Benin, na África, em 
2011. O negócio foi comandado pela Diretoria Internacional da estatal. Para que o pagamento fosse 
efetuado sem deixar rastros, foi estruturado um esquema para que a propina passasse por diversas contas 
offshore antes de chegar aos destinatários finais. 

ENVOLVIDOS 

Eduardo Cosentino Cunha.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

06/10/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 76026  

76026 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso interposto por Fernando Antônio 
Guimarães Hourneaux de Moura. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou 
provimento ao pedido. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

06/10/2016 

Agravo regimental no agravo em recurso especial 673983  
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673983 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto por João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado. 

ENVOLVIDOS 

João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado.  

DOCUMENTOS  
 

06/10/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 73383  

73383 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do 
recurso interposto por Jorge Afonso Argello, na condição de ex-senador da república, conhecido como Gim 
Argello, contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para o MPF, ao contrário 
do que sustentou a defesa, a decisão do Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, mantida pela 8ª 
Turma do TRF/4ª Região, demonstrou os requisitos da prisão preventiva e a insuficiência das medidas 
cautelares alternativas à prisão preventiva. Ao analisar a questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, conheceram parcialmente do recurso e, nessa parte, negaram-lhe provimento. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Afonso Argello (Gim Argello).  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

04/10/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 55815  

55815 
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SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto 
por Matheus Oliveira dos Santos, conforme entendimento manifestado em parecer pelo Ministério Público 
Federal. 

ENVOLVIDOS 

Matheus Oliveira dos Santos.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

04/10/2016 

Agravo regimental no recurso em mandado de segurança 48722  

48722 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto por R C de O. 

ENVOLVIDOS 

R C de O  

DOCUMENTOS  
 

03/10/2016 

Processo Penal  

5050568-73.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 737727908416 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados 
pelo ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, ex-diretor da Petrobras, Renato Duque; os ex-gerentes da 
estatal, Eduardo Musa e Pedro Barusco; o presidente da Sete Brasil, João Carlos de Medeiros Ferraz; e o 
lobista Guilherme Esteves de Jesus. A peça acusatória foi protocolada em novembro de 2016 e é 
decorrente da 35.ª fase da Lava Jato, denominada de "Omertá", mas só foi aceita pela Justiça Federal no 
início de março de 2017. Segundo a denúncia do MPF, foram encontradas novas provas do esquema 
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criminoso da Petrobras, onde empresas fornecedores pagavam propinas para os dirigentes da estatal em 
troca de percentuais nos contratos. O esquema de corrupção teria sido reproduzido na empresa Sete 
Brasil, criada com o objetivo de fornecer sondas para a Petrobras. A propina seria cobrada em 0,9% sobre o 
valor dos contratos e dividida em 1/6 e 1/6 para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás Renato de 
Souza Duque e para o gerente executivo de Engenharia e Serviços da Petrobrás Roberto Gonçalves, 1/6 
para os acusados Pedro José Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, 
estes agora como dirigentes da própria empresa SeteBrasil, e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, com 
arrecadação por João Vaccari Neto. Pedro Barusco ainda receberia um adicional de 0,1%. Todos os 
pagamentos foram feitos por meio de empresas off-shore. 

ENVOLVIDOS 

João Vaccari Neto, Renato Duque, Eduardo Musa e Pedro Barusco, João Carlos de Medeiros Ferraz e 
Guilherme Esteves de Jesus.  

DENÚNCIA  
 

27/09/2016 

Agravo regimental no recurso especial 1620907  

1620907 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso interposto por Delúbio Soares de 
Castro contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao analisar o caso, a Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. 

ENVOLVIDOS 

Delúbio Soares de Castro.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

15/09/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 75800  

75800 

 

SÍNTESE 
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O Ministério Público Federal se manifestou pela não provimento do recurso interposto por D de C P F, no 
que foi atendido pela unanimidade da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 

ENVOLVIDOS 

D de C P F  

DOCUMENTOS  
 

14/09/2016 

Processo Penal  

5046512-94.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 162567218816 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro praticados pelos denunciados Luiz Inácio Lula da 
Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, Paulo Tarciso Okamotto, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira. Denúncia apresentada no dia aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
praticou os crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Também foram denunciados 
pelo MPF Marisa Letícia Lula da Silva por lavagem de dinheiro; José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro) 
por corrupção ativa e lavagem de dinheiro; Agenor Franklin Magalhães Medeiros por corrupção ativa; e 
Paulo Tarciso Okamotto, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira 
por lavagem de dinheiro. Esta primeira acusação refere-se à propina de R$ 3.738.738,07 pagas a Lula pelo 
Grupo OAS por ordem de Leo Pinheiro, valores esses decorrentes dos favores recebidos pela empreiteira 
em contratos mantidos com a Petrobras. Essa quantia corresponde à diferença entre o valor pago por Lula 
e sua esposa Marisa Letícia e o real valor do apartamento triplex nº 164-A do condomínio Solaris, 
localizado em Guarujá (SP) (R$ 1.147.770,96), às obras, benfeitorias, ao mobiliário e aos eletrodomésticos 
incorporados ao mesmo imóvel (R$ 1.277.219,87) e também ao pagamento de guarda-móveis em que 
foram depositados bens pessoais de Lula durante 61 meses (R$ 1.313.747,24). 
 
Em razão de questionamentos feitos pela defesa do ex-presidente junto ao Comitê dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a sentença que condenou o ex-presidente e os demais acusados no 
processo foi traduzida para o inglês. Da mesma forma o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), confirmando a condenação do réu em segunda instância. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, José Adelmário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros, Paulo Tarciso Okamotto, Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori 
Yonamine e Roberto Moreira Ferreira.  

DOCUMENTOS  

DECISÃO JUDICIAL  
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DENÚNCIA  
 

12/09/2016 

Processo Penal  

5046120-57.2016.404.7000 - Chave eletrônica: 998169671216 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro, cartel e fraudes à licitação da Petrobras entre 2006 e 2014 praticados por 
ex-executivos da Queiroz Galvão e empresários ligados à Iesa Óleo e Gás. Apresentada no dia 12 de 
setembro de 2016, a denúncia indica a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, cartel e 
fraudes à licitação na Petrobras, entre os anos 2006 e 2014. Durante este período, conforme as provas 
obtidas na investigação, em todos os contratos firmados pela Iesa e pela Queiroz Galvão na estatal 
petrolífera houve o oferecimento, promessa e pagamento de propina para as diretorias de Abastecimento 
e de Serviços. Após passar por operações de lavagem de capitais para esconder a origem, os valores 
indevidos eram distribuídos por operadores financeiros aos diretores e funcionários da Petrobras que 
auxiliavam no sucesso do esquema e para parlamentares dos partidos políticos que sustentavam os 
diretores no cargo. 

ENVOLVIDOS 

São acusados Petrônio Braz Junior, André Gustavo de Farias Pereira, Othon Zanoide de Moraes Filho, 
Augusto Amorin Costa, Ildefonso Colares Filho, Rodolfo Andriani, Valdir Lima Carreira e Otto Garrido 
Sparenber.  

DENÚNCIA  
 

06/09/2016 

Processo Penal  

5045575-84.2016.404.7000 

 

SÍNTESE 

Crime de corrupção ativa praticada pelos ex-executivos da empresa Queiroz Galvão, Idelfonso Colares 
Filho, e da Galvão Engenharia, Erton Medeiros Fonseca, no oferecimento de R$ 10 milhões em propina, no 
segundo semestre de 2009, ao então senador Sérgio Guerra (PSDB-SP, falecido em 2010) e ao deputado 
federal Eduardo da Fonte (PP-PE) para que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, 
instalada no mesmo ano, não tivesse resultado efetivo. Os procuradores da força-tarefa Lava Jato em 
Curitiba ofereceram denúncia contra os envolvidos no dia 6 de setembro de 2016, por corrupção ativa pelo 
pagamento de vantagem indevida a senadores integrantes da CPI da Petrobras instaurada no ano de 2009. 



213 
 

A Comissão tinha o objetivo de apurar irregularidades envolvendo a Petrobras e a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), o que acabou não ocorrendo. O valor de R$ 10 milhões foi 
pago ao então senador Sérgio Guerra (PSDB-SP) e ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) para que 
praticassem, omitissem e retardassem atos de ofícios necessários para que a Comissão não consegui 
avançar em suas investigações. Esta obstrução acabou ocorrendo pois o relatório da CPI, de 17 de 
dezembro de 2009 não indiciou nenhuma pessoa, mesmo sabendo que um enorme esquema de 
pagamento de propina já estivesse ocorrendo. 

ENVOLVIDOS 

Idelfonso Colares Filho, Erton Medeiros Fonseca, Sérgio Guerra e Eduardo da Fonte.  

DENÚNCIA  
 

01/09/2016 

Embargos de declaração no recurso especial 1585781  

1585781 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opôs embargos de declaração no recurso especial interposto pela Construtora 
Queiroz Galvão S/A, contra acórdãos prolatados pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
que negaram provimento ao agravo regimental e aos respectivos embargos de declaração, mantendo 
decisão monocrática que não conheceu apelação interposta contra decisão do juízo singular que 
determinou o sequestro de R$ 163.577.631,67, no precatório n.º 2005.002090-4 a ser pago pelo Governo 
do Estado de Alagoas à recorrente. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
rejeitou os embargos. 

ENVOLVIDOS 

Construtora Queiroz Galvão S/A.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

10/08/2016 

Processo penal (Operação Irmandade)  

0106644-36.2016.4.02.5101 

 

SÍNTESE 
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Em 10 de agosto de 2016, 11 pessoas foram denunciadas por lavagem de dinheiro, organização criminosa e 
falsidade ideológica. Os denunciados integravam o núcleo financeiro operacional do esquema investigado 
na Operação Pripyat, responsável pelas empresas de fachada que intermediavam o repasse de vantagens 
indevidas e geravam caixa 2 para pagamentos de propina em espécie pela construtora Andrade Gutierrez a 
diretores da Eletronuclear na construção de Angra 3. 

ENVOLVIDOS 

São réus na ação penal Samir Assad, Adir Assad, Marcello Abbud, Mauro Abbud, Sandra Branco Malagó, 
Sonia Malagó e Raul Tadeu Figueroa, Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Flávio David 
Barra e Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho.  

DENÚNCIA  
 

08/08/2016 

Processo Penal  

5037800-18.2016.404.7000 - chave eletrônica 528680448916 

 

SÍNTESE 

Denúncia apresentada no dia 8 de agosto de 2016, aponta que 15 pessoas praticaram delitos de cartel, 
corrupção e lavagem de dinheiro no contrato para construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), no Rio de Janeiro,celebrado em 21 de janeiro de 2008. O 
contrato firmado pelo Consórcio Novo Cenpes com a Petrobras estava inicialmente previsto no valor de 
cerca de R$ 850 milhões, entretanto, depois de sucessivos aditivos, superou o montante consolidado de R$ 
1 bilhão. Para que o negócio fosse fechado, executivos do Consórcio Novo Cenpes formado pelas empresas 
OAS, Carioca Engenharia, Schahin, Construbras e Construcap, ofereceram e efetivamente pagaram mais de 
R$ 20 milhões em propinas para funcionários do alto escalão da Petrobras e representantes do Partido dos 
Trabalhadores (PT), que dava sustentação política a tais funcionários corrompidos. 

ENVOLVIDOS 

Roberto Ribeiro Capobianco, Ricardo Backheuser Pernambuco, José Antônio Marsílio Schwarz, José 
Aldemário Pinheiro Filho, Genésio Schiavinato Júnior, Erasto Messias da Silva Júnior, Edison Freire 
Coutinho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Adir Assad, Rodrigo Morales, Roberto Trombeta, 
Alexandre Correia de Oliveira Romano, Paulo Adalberto Alves Ferreira e Renato de Souza Duque.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

04/08/2016 

Agravo regimental no recurso em mandado de segurança 50554  
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50554 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do 
recurso ordinário em mandado de segurança interposto por E M F, contra acórdão da Oitava Turma do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, negou provimento ao pedido. 

ENVOLVIDOS 

E M F  

DOCUMENTOS  
 

27/07/2016 

Processo penal (Operação Pripyat)  

0100511-75.2016.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 27 de julho de 2016, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou 15 envolvidos na 
organização criminosa à frente de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro em contratos 
entre Eletronuclear e as construtoras Andrade Gutierrez e Engevix para as obras da usina Angra 3. O 
esquema usava empresas de fachada para pagar propina a altos funcionários da Eletronuclear. 

ENVOLVIDOS 

Luiz Antônio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner C.Mattos, Edno 
Negrini, Pérsio José Gomes Jordani, Marco Aurélio Barreto Pereira Leite, Marco Aurélio Vianna Pereira, 
Delmo Pereira Vieira, Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Flávio David Barra, Gustavo 
Ribeiro de Andrade Botelho, José Antunes Sobrinho, Ludmila Gabriel Pereira e Marlei Gabriel Pereira.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

26/07/2016 

Processo Penal (Delta)  

0506601-34.2016.4.02.5101 
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SÍNTESE 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ratificada pelo Ministério 
Público Federal, em desfavor de Fernando Cavendish, Adir Assad, Marcello Abbud, Mauro José Abbud, 
Sonia Maria Branco e Sandra Maria Branco Malago, atribuindo-lhes a prática de fatos delituosos 
relacionados à contratação do Consórcio Nova Tietê para a ampliação da Marginal Tietê - Lote 2. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Cavendish, Adir Assad, Marcello Abbud, Mauro José Abbud, Sonia Maria Branco e Sandra Maria 
Branco Malago  

 

28/06/2016 

Recurso especial 1585781  

1585781 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial interposto pela 
Construtora Queiroz Galvão S/A, contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A 
defesa pretendia a anulação do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios ou, subsidiariamente, a 
anulação da decisão que negou seguimento ao recurso da apelação, que pretendia discutir determinação 
judicial de sequestro de ativos da recorrente. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, decidiu conhecer 
do recurso e lhe dar provimento, julgando prejudicado o pedido sucessivo da recorrente, de anulação do 
acórdão de desprovimento dos embargos declaratórios. 

ENVOLVIDOS 

Construtora Queiroz Galvão S/A.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

28/06/2016 

Agravo regimental no agravo em recurso especial 916968  

916968 

 

SÍNTESE 
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O Ministério Público Federal se manifestou contra recurso de Renato de Souza Duque contra a decisão de 
não admissibilidade do Recurso Especial. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

28/06/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 62385  

62385 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto 
por Erton Medeiros Fonseca, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recorrente 
sustenta a necessidade de reforma da decisão colegiada, haja vista que "a narrativa contida na inicial 
aponta para a competência da Justiça Estadual, pois não demonstra conexão e continência alguma com os 
delitos de lavagem de capitais inicialmente apurados pela Justiça Federal do Paraná apta a justificar a 
atração da competência". 

ENVOLVIDOS 

DOCUMENTOS  
 

28/06/2016 

Processo Penal  

5030883-80.2016.404.7000 - chave eletrônica 156170921116 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva e pertinência à organização criminosa 
contra José Dirceu de Oliveira e Silva, Renato de Souza Duque, Carlos Eduardo de Sá Baptista, Paulo Cesar 
Peixoto de Castro Palhares, Eduardo Aparecido de Meira, Flávio Henrique de Oliveira Macedo e Luiz 
Eduardo de Oliveira e Silva. Apresentada no dia 28 de junho de 2016, a denúncia aponta que executivos da 
empresa Apolo Tubulars, interessados em entrar no mercado de tubos e celebrar contratos com a 
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Petrobras, solicitaram a intervenção de um operador junto a Renato Duque, ex-diretor da Área de Serviços 
da estatal para que a empresa fosse beneficiada. Mediante pagamento de propinas no valor de mais de R4 
7 milhões, Duque possibilitou a contratação da Apolo Tubulars. Investigações apontaram que cerca de 30% 
dos valores recebidos pelo operador foram transferidos para o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. 

ENVOLVIDOS 

José Dirceu de Oliveira e Silva, Renato de Souza Duque, Carlos Eduardo de Sá Baptista, Paulo Cesar Peixoto 
de Castro Palhares, Eduardo Aparecido de Meira, Flávio Henrique de Oliveira Macedo e Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/06/2016 

Processo Penal  

5030424-78.2016.404.7000 - chave eletrônica 872787177416 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e pertinência à organização criminosa contra João 
Claudio Genu, Lucas Amorin Alves, Jayme Alves de Oliveira Filho, Rafael Ângulo Lopes, Carlos Alexandre de 
Souza Rocha e Claudia Contijo Genu. Denúncia apresentada no dia 24 de junho de 2016 indica que João 
Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do ex-deputado José Janene, e ex-tesoureiro do Partido 
Progressista (PP), era um dos beneficiários e articuladores do esquema de desvio de recursos da estatal 
petrolífera, recebendo um percentual fixo da propina destinada ao PP. O ex-assessor permaneceu 
associado de forma estável e permanente à organização criminosa que vitimou a Petrobras pelo menos até 
a deflagração da fase ostensiva da Lava Jato, em 17 de março de 2014. Como provas, o Ministério Público 
Federal (MPF) apresentou planilhas de propina, depoimentos de diversos colaboradores, e-mails e 
conversas pelo aplicativo whatsapp que demonstram a ingerência do ex-tesoureiro nos negócios do grupo 
criminoso, dentre outras evidências. 

ENVOLVIDOS 

João Claudio Genu, Lucas Amorin Alves, Jayme Alves de Oliveira Filho, Rafael Ângulo Lopes, Carlos 
Alexandre de Souza Rocha e Claudia Contijo Genu.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

21/06/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 65616  
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65616 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto 
por José Dirceu de Oliveira e Silva, contra acórdão da 8ª Turma Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O 
recorrente alegava desnecessidade da imposição da medida extrema, consistente na prisão preventiva, 
sustentando, para tanto, a ausência de fundamentos jurídicos válidos para a segregação cautelar, 
particularmente a garantia da ordem pública. 

ENVOLVIDOS 

José Dirceu de Oliveira e Silva.  

DOCUMENTOS  
 

06/06/2016 

Processo Penal  

50276853520164047000 - chave eletrônica 194821988816 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e evasão de divisas contra Cláudia Cruz, Jorge 
Luiz Zelada, João Augusto Rezende Henriques e Idalecio Oliveira. Denúncia apresentada pela Força tarefa 
Lava Jato aponta que Cláudia tinha plena consciência dos crimes que praticava e é a única controladora da 
conta em nome da offshore Köpek, na Suíça, por meio da qual pagou despesas de cartão de crédito no 
exterior em montante superior a US$ 1 milhão num prazo de sete anos (2008 a 2014), valor totalmente 
incompatível com os salários e o patrimônio lícito de seu marido. Quase a totalidade do dinheiro 
depositado na Köpek (99,7%) teve origem nas contas Triumph SP (US$ 1.050.000,00), Netherton (US$ 165 
mil) e Orion SP (US$ 60 mil), todas pertencentes a Eduardo Cunha. 

ENVOLVIDOS 

Cláudia Cruz, Jorge Luiz Zelada, João Augusto Rezende Henriques e Idalecio Oliveira.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/05/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 69575  
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69575 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela negativa de 
provimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Carlos Costa Marques Bumlai, 
contra acórdão da 8ª Turma do Tribuna Regional da 4ª Região. O recorrente objetivava a revogação da 
prisão preventiva alegando, em síntese, que não havia fundamentação idônea para a segregação cautelar 
decretada, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ao analisar o caso, a 
Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso. 

ENVOLVIDOS 

José Carlos Costa Marques Bumlai.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

19/05/2016 

Recurso especial 1540354  

1540354 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal interpôs recurso especial contra acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, em sede de conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos das 2ª e 3ª 
Varas Federais de Curitiba/PR, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 5006695-
57.2015.4.04.7000, proposta no contexto das investigações decorrentes da chamada “Operação Lava 
Jato”. No documento, o MPF requer provimento do recurso especial, para que seja declarada a 
competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Curitiba. Ao analisar a questão, a Primeira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça conheceu do recurso especial, mas negou-lhe provimento. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Elisio Vilaca Gomes, Angelo Alves Mendes, José Humberto Cruvinel Resende, Mendes Júnior, 
Participações S/A - Mendespar, Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, Paulo Roberto Costa, Rogerio 
Cunha De Oliveira e Sergio Cunha Mendes.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
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10/05/2016 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 62931  

62931 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental 
interposto por José Dirceu de Oliveira e Silva. 

ENVOLVIDOS 

José Dirceu de Oliveira e Silva.  

DOCUMENTOS  
 

06/05/2016 

Processo Penal  

5022179-78.2016.4.04.7000 - chave eletrônica 563272820516 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e obstrução à 
investigação contra Gim Argello e mais 10 pessoas. Na denúncia apresentada em 6 de maio de 2016, ficou 
comprovado que o ex-senador Gim Argello e pessoas próximas, em conluio com dirigentes de empreiteiras 
envolvidas no megaesquema criminoso instalado na Petrobras acertaram e promoveram o pagamento de 
vantagens indevidas entre os meses de abril e dezembro de 2014 com o objetivo de obstruir os trabalhos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no Senado e da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) no Senado e na Câmara dos Deputados. 

ENVOLVIDOS 

Gim Argello e mais 10 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

06/05/2016 

Processo Penal  
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5022182-33.2016.404.7000 - chave eletrônica: 314661012716 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro por Ronan Maria Pinto e outras 8 pessoas. Em 6 de maio de 2016, os 
procuradores apresentaram denúncia pelo crime de  lavagem de dinheiro envolvendo cerca de R$ 6 
milhões, provenientes de um empréstimo fraudulento do Banco Schahin. O valor representa a metade do 
um total de R$ 12 milhões que foram repassados pela instituição financeira a José Carlos Bumlai, que 
figurou como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), em outubro de 2004 – este empréstimo 
já foi alvo de acusação feita pelo MPF em dezembro do ano passado. A denúncia apresentada agora é, 
justamente, um desdobramento dos fatos apurados anteriormente. 

ENVOLVIDOS 

Ronan Maria Pinto e outras 8 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

05/05/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 67965  

67965 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal manifestou-se pela não concessão do recurso ordinário em habeas corpus 
interposto por Renato de Souza Duque, contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região. A 
defesa alegava ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de 
que a nova constrição decretada não teria se baseado em fatos novos, sendo o novo decreto prisional 
mera reiteração do anterior. Ao analisar a questão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negou provimento ao recurso. 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

05/05/2016 
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Recurso ordinário em habeas corpus 64829  

64829 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, rejeitou habeas corpus interposto por Dario Teixeira Alves Júnior 
contra acórdão da 8ª Turma Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

ENVOLVIDOS 

Dario Teixeira Alves Júnior.  

DOCUMENTOS  
 

03/05/2016 

Agravo regimental no habeas corpus 333322  

333322 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal opinou pelo não cabimento do habeas corpus, substitutivo de recurso 
próprio, com pedido liminar, interposto em favor de Jorge Luiz Zelada, contra acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. O impetrante insistia no pedido de revogação da prisão preventiva ou, 
subsidiariamente, na substituição da segregação provisória por medida cautelar diversa. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Luiz Zelada.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

28/04/2016 

Processo Penal  

5019727-95.2016.404.7000 - chave eletrônica 769128226316 

 

SÍNTESE 
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Crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa referente ao Setor de Operações Estruturadas na 
Odebrecht. Em 28 de abril de 2016, foram denunciados os executivos da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, 
Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo Soares e os funcionários da Odebrecht Ubiraci Santos, 
Angela Palmeira e Maria Lúcia Tavares, bem como os operadores financeiros Olívio Rodrigues e Marcelo 
Rodrigues, vinculados à Odebrecht. João Santana e Mônica Moura são acusados de fazerem parte do 
núcleo político, juntamente com João Vaccari, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Marcelo 
Odebrecht é denunciado por manter o funcionamento do setor estruturado. A denúncia refere-se ao 
funcionamento do Setor de Operações Estruturadas na Odebrecht, destinado especificamente à 
operacionalização e coordenação dos pagamentos sistemáticos de propina, tanto no Brasil como no 
exterior. Segundo os procuradores, tais pagamentos eram feitos para ocultar a origem dos valores, bem 
como seus destinatários, dissimulando sua natureza ilícita.  

ENVOLVIDOS 

Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo Soares, Ubiraci Santos, Angela 
Palmeira e Maria Lúcia Tavares, Olívio Rodrigues, Marcelo Rodrigues, João Santana, Mônica Moura e João 
Vaccari.  

DENÚNCIA  
 

28/04/2016 

Processo Penal  

5013405-59.2016.404.7000 - chave eletrônica: 244264203716 

 

SÍNTESE 

Crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro referente à utilização da 
Sete Brasil como intermediadora da Petrobras. Em 28 de abril de 2016, foram denunciados o operador Zwi 
Skornicki, os publicitários Mônica Moura e João Santana, o ex-gerente de Engenharia da Petrobras Pedro 
Barusco, o ex-diretor de Serviços da estatal Renato Duque, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 
(PT) João Vaccari Neto, o ex-diretor presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz e o ex-gerente geral da 
área internacional da Petrobras Eduardo Musa. A utilização da Sete Brasil permitiu a extensão do sistema 
de corrupção já implementado na Petrobras. As investigações apontam contratos firmados diretamente 
entre empresas do Grupo Keppel Fels, representada pelo operador Zwi Skornicki, e a estatal petrolífera, 
com pagamentos indevidos nas plataformas P-51, P-52, P-56 e P-58 e contratação de estaleiros. 

ENVOLVIDOS 

Zwi Skornicki, Mônica Moura, João Santana, Pedro Barusco, Renato Duque, João Vaccari Neto, João Carlos 
Ferraz e Eduardo Musa.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
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27/04/2016 

Conflito de competência 145589  

145589 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento do conflito de competência estabelecido 
entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas (suscitante) e Felix Fischer (suscitado) , 
relativamente ao recurso ordinário em habeas corpus nº 65.616/PR, para declarar competente o Ministro 
suscitado (Felix Fischer). Consta dos autos que a defesa de José Dirceu de Oliveira e Silva impetrou habeas 
corpus perante o TRF4, visando à desconstituição da sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 13ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná/PR, nos autos do pedido de busca e apreensão nº 5031859-
24.2015.4.04.7000/PR, formulado no curso da investigação denominada “Lava Jato”. Ao analisar a questão, 
a Terceira Seção do STJ, por unanimidade, conheceu do conflito e declarou competente o suscitado, 
ministro Felix Fischer. 

ENVOLVIDOS 

N/A  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

26/04/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 68070  

68070 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas 
corpus, interposto por André Luiz Vargas Ilário contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região. Em duas ações penais distintas, o paciente foi coindenado por corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiu negar provimento ao 
recurso. 

ENVOLVIDOS 

André Luiz Vargas Ilário.  

DOCUMENTOS  
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MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

26/04/2016 

Habeas Corpus  

341790 

 

SÍNTESE 

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não cabimento de habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de Rogério Santos de Araújo, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiu não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Rogério Santos de Araújo.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

19/04/2016 

Recurso ordinário em habeas corpus 67493  

67493 

 

SÍNTESE 

A Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por por Alexandrino de 
Salles Ramos de Alencar, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

ENVOLVIDOS 

Alexandrino de Salles Ramos de Alencar.  

DOCUMENTOS  
 

17/03/2016 

Processo Penal  
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5012091-78.2016.404.7000 - chave eletrônica 491735520016 

 

SÍNTESE 

Crime de formação de organização criminosa para a prática de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva 
e lavagem de dinheiro praticado por Raul Schmidt Felippe Junior, Nestor Cuñat Cerveró, Jorge Luiz Zelada, 
Fernando Antônio Falcão Soares, Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Eduardo Costa Vaz Musa e João 
Augusto Rezende Henriques. Denúncia oferecida no dia 17 de março de 2016 aponta que os investigados 
citados se relacionavam entre si de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão formal de 
tarefas com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Peça refere-se à organização 
criminosa com núcleo atuante na área internacional da Petrobras, comandada por Nestor Cerveró entre 
20/03/2003 e 7/03/2008, e Jorge Luiz Zelada entre 08/03/2008 e 20/07/2012. 

ENVOLVIDOS 

Raul Schmidt Felippe Junior, Nestor Cuñat Cerveró, Jorge Luiz Zelada, Fernando Antônio Falcão Soares, 
Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Eduardo Costa Vaz Musa e João Augusto Rezende Henriques.  

DENÚNCIA  
 

09/03/2016 

Conflito de competência 145705  

145705 

 

SÍNTESE 

Considerando que há nítida conexão a justificar o processamento e julgamento das ações da Operação 
Lava Jato e recursos posteriores, e que as peculiaridades do caso concreto impõem toda cautela para 
evitar-se a prolação de decisões contraditórias, os ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, conheceram do conflito de competência entre os ministros Ribeiro Dantas e Felix 
Fischer, e declarou competente o suscitado, Ministro Felix Fischer. 

ENVOLVIDOS 

N/A  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

17/01/2016 

Processo Penal  
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5001580-21.2016.4.04.7000 - chave eletrônica 664284877916 

 

SÍNTESE 

Evasão de divisas e manutenção de valores não declarados no exterior por Renato Duque. Em 18 de janeiro 
de 2016, o ex-diretor de Engenharia e Serviços da Petrobras Renato de Souza Duque foi denunciado por 
evasão de divisas e manutenção de valores não declarados em contas no Principado de Mônaco entre os 
anos de 2009 e 2014. O Ministério Público Federal no Paraná pede que sejam revertidos à Petrobras R$ 80 
milhões do réu em valores bloqueados em contas e investimentos bancários e montantes em espécie, 
apreendidos devido aos crimes praticados. 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque.  

DENÚNCIA  
 

15/12/2015 

Habeas Corpus  

339037 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus com pedido 
de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Bahia Odebrecht, em que se aponta como autoridade 
coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Quinta Turma do STJ, por maioria, decidiu não 
conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Marcelo Bahia Odebrecht.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

15/12/2015 

Habeas Corpus  

338297 

 



229 
 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República opinou pela não concessão de habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de Márcio Faria da Silva contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A 
defesa busca “suspender a eficácia da decisão prisional – ainda que mediante a imediata imposição de uma 
ou mais medidas dispostas no artigo 319 do CPP” (fl. 37). No mérito, postula a revogação da custódia 
provisória. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por maioria, decidiu não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Márcio Faria da Silva.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

15/12/2015 

Habeas Corpus  

338345 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento do habeas corpus, com pedido de 
liminar, impetrado em benefício de Rogério Santos de Araújo contra acórdão do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. A defesa insiste na revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da 
segregação provisória por outra medida cautelar. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por maioria, 
decidiu não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Rogério Santos de Araújo.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

13/12/2015 

Processo Penal  

5061578-51.2015.4.04.7000 - chave eletrônica 371079989015 

 

SÍNTESE 
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Corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta no esquema de contratação para 
construção do navio-sonda Vitoria 10.000 da Petrobras. Em 14 de dezembro de 2015, o Ministério Público 
Federal no Paraná ofereceu denúncia contra 11 pessoas envolvidas em um esquema de corrupção para a 
contratação da Schahin Engenharia, em 2009, como operadora do navio-sonda Vitoria 10.000 pela área 
internacional da Petrobras. As denúncias envolvem crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e 
corrupção ativa e passiva. Na ação, o MPF pede o valor mínimo de reparação dos danos causados no 
montante de R$ 53,5 milhões. 

ENVOLVIDOS 

11 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

10/12/2015 

Habeas Corpus  

331829 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado em 
benefício de Ricardo Hoffmann, contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A 
defesa insiste na revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição pelas medidas 
cautelares diversas da prisão. Os ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, 
decidiram não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Ricardo Hoffmann.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

10/12/2015 

Habeas Corpus  

332586 

 

SÍNTESE 
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A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não cabimento de habeas corpus em favor de 
Otávio Marques de Azevedo, com pedido de liminar, para concessão ded liberdade, no que foi atendido 
pela maioria da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Otávio Marques de Azevedo.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

10/12/2015 

Habeas Corpus  

332637 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República opinou pela não concessão do habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado em favor de Elton Negrão de Azevedo Júnior contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região. A defesa insistia na concessão liminar de revogação da prisão preventiva e, no mérito, postulava a 
confirmação da medida acauteladora, e, subsidiariamente, a substituição da segregação provisória por 
medida cautelar. Ao analisar o caso, a Quinta Turma do STJ, por maioria, decidiu, não conhecer do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Elton Negrão de Azevedo Júnior.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

24/11/2015 

Recurso ordinário em habeas corpus 62176  

62176 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela não 
concessão do recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Correa para que fosse revogada 
sua custódia preventiva, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Em julgamento, os 
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ministros da Quinta Turma do STJ, por unanimidade, decidiram conhecer parcialmente do recurso e, nessa 
parte, negar-lhe provimento. 

ENVOLVIDOS 

Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

16/10/2015 

Processo Penal  

5051379-67.2015.4.04.7000 - chave eletrônica 825876223315 

 

SÍNTESE 

Corrupção ativa e passiva contra executivos da Odebrecht e ex-funcionários da Petrobras. Em 16 de 
outubro de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra executivos do Grupo 
Odebrecht e ex-funcionários do alto escalão da Petrobras. Os executivos Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio 
Faria da Silva, Rogério Araújo e Cesar Rocha foram acusados pela prática de corrupção ativa de Paulo 
Roberto Costa, Pedro Barusco e Renato Duque, no interesse da obtenção de vantagens para a Construtora 
Norberto Odebrecht em razão de oito contratos por ela firmados com a Petrobras. Renato Duque e Pedro 
Barusco, de outro lado, foram acusados pela prática do crime de corrupção passiva. Foram 64 crimes 
praticados de 09/12/2004 a 03/08/2011, envolvendo propinas que chegaram a R$ 137 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio Faria da Silva, Rogério Araújo, Cesar Rocha, Paulo Roberto Costa, Pedro 
Barusco e Renato Duque.  

DENÚNCIA  
 

15/10/2015 

Habeas Corpus  

329813 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado em 
benefício de Renato de Souza Duque contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
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Região. A defesa sustenta que “as acusações de quadrilha e corrupção ativa/passiva, além de 'lavagem' de 
dinheiro, estão interligadas subjetiva e instrumentalmente”, inexistindo conexão lógica, senão em 
“conexão intersubjetiva, teleológica e instrumental ou probatória, até mesmo continência, o que veda o 
desmembramento ordenado”. Assim, ao proceder ao desmembramento do feito, o juiz de primeiro grau 
teria violado o direito de defesa do paciente. Ao analisar a questão, os ministros da Quinta Turma do STJ, 
por unanimidade, não conheceram do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

22/09/2015 

Habeas Corpus  

323331 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não cabimento do 'habeas corpus', com pedido de 
liminar, impetrado em benefício de Adir Assad contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A 
defesa insistia no pedido de concessão liminar da revogação da prisão preventiva. Ao analisar o caso, os 
ministros da Quinta Turma do STJ, por maioria, decidiram pelo não conhecimento do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Adir Assad.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

04/09/2015 

Processo Penal  

5045241-84.2015.404.7000 - chave eletrônica 216041273115 

 

SÍNTESE 
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Corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Diretoria de Serviços da 
Petrobras. Em 4 de setembro de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra 
José Dirceu e mais 16 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de 
dinheiro praticados no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras, no período de 2003 a 2015. A 
denúncia relaciona pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT), que era responsável pela indicação 
política dessa diretoria. As investigações concluíram que mais de R$ 60 milhões foram repassados a título 
de propina como porcentagem do valor de todos os contratos e aditivos celebrados pela Engevix com a 
Diretoria de Serviços da Petrobras. 

ENVOLVIDOS 

José Dirceu e mais 16 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

01/09/2015 

Agravo regimental no habeas corpus 332386  

332386 

 

SÍNTESE 

Os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negaram agravo regimental em 
habeas corpus interposto por José Roberto Fernandes, acusado de participar de grande esquema de desvio 
de dinheiro público em associação criminosa com outros auditoresfiscais de renda da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo, sendo delatado pelo doleiro Alberto Youssef em depoimento prestado durante a 
investigação da operação Lava Jato. 

ENVOLVIDOS 

José Roberto Fernandes.  

DOCUMENTOS  
 

01/09/2015 

Processo Penal  

5044464-02.2015.4.04.7000 

 

SÍNTESE 
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Corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e embaraço à 
investigação criminosa por 15 pessoas ligadas a licitações fraudulentas da Eletronuclear. Em 1º de 
setembro de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia expondo esquema criminoso 
que atuou nas licitações da Eletronuclear. Houve formação de cartel, principalmente nas licitações de 
serviços de montagem da Usina Angra 3. As empreiteiras Andrade Gutierrez e Engevix, contratadas pela 
Eletronuclear, serviram-se de empresas de fachada para repassar propinas para o vice-almirante 
reformado Othon Luiz Pinheiro da Silva, presidente licenciado da Eletronuclear. 

Por decisão do STF, esta ação penal foi desmembrada para a JFRJ. 

ENVOLVIDOS 

Othon Luiz Pinheiro da Silva, Ana Cristina da Silva Toniolo, Rogério Nora, Clóvis Renato, Olavinho Ferreira 
Mendes, Flávio Barra, Gustavo Botelho, Carlos Gallo, Josué Nobre, Geraldo Arruda, José Antunes Sobrinho, 
Gerson Almada, Cristiano Kok, Victor Colavitti e Otávio Marques de Azevedo.  

DENÚNCIA  
 

01/09/2015 

Processo Penal (Operação Radioatividade)  

0510926-86.2015.4.02.5101 

 

SÍNTESE 

Em 1º de setembro de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia expondo esquema 
criminoso nas licitações da Eletronuclear. Houve formação de cartel, principalmente nas licitações de 
serviços de montagem da usina Angra 3. As construtoras Andrade Gutierrez e Engevix, contratadas pela 
Eletronuclear, usaram empresas de fachada para repassar propinas ao vice-almirante reformado Othon 
Luiz Pinheiro da Silva, presidente licenciado da Eletronuclear.  
 
Além do militar reformado e de Ana Cristina da Silva Toniolo, foram denunciados Rogério Nora, Clóvis 
Renato, Olavinho Ferreira Mendes, Flávio Barra, Gustavo Botelho, Carlos Gallo, Josué Nobre, Geraldo 
Arruda, José Antunes Sobrinho, Gerson Almada, Cristiano Kok, Victor Colavitti e Otávio Marques de 
Azevedo.  
 
Ainda em setembro de 2015, o ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, 
determinou o envio do processo à Justiça Federal do Rio de Janeiro por entender que não há relação entre 
os crimes cometidos na Eletronuclear e na Petrobras, desmembramento que motivou a criação da força-
tarefa no Rio de Janeiro. 

ENVOLVIDOS 

Othon Luiz Pinheiro da Silva, Ana Cristina da Silva Toniolo, Rogério Nora, Clóvis Renato, Olavinho Ferreira 
Mendes, Flávio Barra, Gustavo Botelho, Carlos Gallo, Josué Nobre, Geraldo Arruda, José Antunes Sobrinho, 
Gerson Almada, Cristiano Kok, Victor Colavitti e Otávio Marques de Azevedo.  
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DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  

DENÚNCIA  
 

19/08/2015 

Processo Penal  

5053013-30.2017.404.7000 - Chave eletrônica: 235223959417 

 

SÍNTESE 

Crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por Eduardo Cosentino Cunha e Solange Pereira de 
Almeida, ex-prefeita do município de Rio Bonito (RJ), envolvendo vantagem indevida em contratos de 
fornecimento dos navios-sondas Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. O ex-deputado já tinha se tornado réu 
perante o Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, com a cassação de seu mandato, o ministro Teori 
Zavascki determinou a remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, em virtude do 
cargo ocupado por Solange Almeida. Com o fim do mandato da ex-prefeita, decisão do TRF2 declinou a 
competência do caso para a 13.ª Vara Federal de Curitiba.  
 
No período compreendido entre 14 de junho de 2006 e outubro de 2012, com condutas praticadas ao 
menos no Rio de Janeiro e Brasília, o denunciado Eduardo Cunha solicitou para si e para outros envolvidos 
no esquema e aceitou promessa de vantagem indevida no montante aproximado de US$ 15 milhões em 
razão de contratação dos navios-sonda. Para o cometimento dos crimes Cunha contou com a participação 
de Solange Almeida. 

ENVOLVIDOS 

Eduardo Cosentino Cunha e Solange Pereira de Almeida.  

DENÚNCIA  
 

18/08/2015 

Habeas Corpus  

323403 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pala não concessão do habeas corpus, com pedido de 
liminar, impetrado em favor de Nestor Cunat Cerveró contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª 
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Região. A defesa buscava, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que 
ele pudesse aguardar em liberdade a decisão final do presente HC. Ao analisar a questão, a Quinta Turma 
do STJ, por unanimidade, não conheceu do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Nestor Cunat Cerveró.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

18/08/2015 

Habeas Corpus  

321710 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, com pedido 
de liminar, impetrado em benefício de Renato de Souza Duque contra acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. A defesa insistia no pedido de concessão liminar da revogação da prisão preventiva. 
Ao analisar a questão, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

05/08/2015 

Processo Penal  

5039475-50.2015.404.7000 - chave de acesso 418958640715 

 

SÍNTESE 

Evasão de divisas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro por Jorge Luiz Zelada, Eduardo Vaz da 
Costa Musa, Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Raul Schmidt Felippe Junior, João Augusto Rezende 
Henriques e Hsin Chi Su. Em 5 de agosto de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu 
denúncia contra o ex-diretor da Petrobras Jorge Luiz Zelada, o ex-diretor geral da área internacional da 
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estatal Eduardo Vaz da Costa Musa, além dos lobistas Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Raul Schmidt 
Felippe Junior, João Augusto Rezende Henriques e do executivo Hsin Chi Su. A força-tarefa apurou que Hsin 
Chi Su, executivo da empresa chinesa TMT, e Hamylton Padilha, lobista que atuava na Petrobras, 
repassaram aproximadamente US$ 31 milhões a título de propina para Zelada, para Eduardo Musa e para 
o PMDB, responsável pela indicação e manutenção destes em seus respectivos cargos. 

ENVOLVIDOS 

Jorge Luiz Zelada, Eduardo Vaz da Costa Musa, Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Raul Schmidt Felippe 
Junior, João Augusto Rezende Henriques e Hsin Chi Su.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

29/07/2015 

Processo Penal  

5037093-84.2015.4.04.7000, chave de acesso 958914451515 

 

SÍNTESE 

Corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro por Renato Duque, Christina Maria da Silva Jorge, João 
Antônio Bernardi Filho, Antônio Carlos Briganti Bernardi e Julio Gerin de Almeida Camargo. Em 29 de julho 
de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra o ex-diretor da Petrobras 
Renato de Souza Duque, a advogada Christina Maria da Silva Jorge, os empresários João Antônio Bernardi 
Filho, Antônio Carlos Briganti Bernardi e Julio Gerin de Almeida Camargo pelos crimes de lavagem de 
dinheiro e corrupção ativa e passiva. Segundo o MPF, eles participaram de um esquema de corrupção e 
lavagem de dinheiro para favorecer a empresa italiana Saipem na contratação de obras da Petrobras. Para 
isso, utilizaram-se de transações bancárias nas contas da Hayley/SA, offshore uruguaia que mantinha 
contas na Suíça e que, posteriormente, remetia os valores como simulação de investimentos na sua 
subsidiária Hayley do Brasil. 

ENVOLVIDOS 

Renato Duque, Christina Maria da Silva Jorge, João Antônio Bernardi Filho, Antônio Carlos Briganti Bernardi 
e Julio Gerin de Almeida Camargo.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/07/2015 

Processo Penal  
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5036528-23.2015.404.7000 - chave de acesso 528408672115 

 

SÍNTESE 

Organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro nacional e internacional por 13 
pessoas ligadas às operações da Odebrecht. Em 24 de julho de 2015, o Ministério Público Federal no 
Paraná ofereceu denúncia contra treze pessoas ligadas às operações do Grupo Odebrecht na Petrobras 
pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro nacional e 
internacional. Segundo a denúncia, no período entre 2004 e 2014, executivos do Grupo Odebrecht lavaram 
dinheiro por meio de operadores financeiros para repassar os valores a então diretores da Petrobras, que 
os destinavam a grupos políticos responsáveis pela indicação das Diretorias, corrompidas para direcionar 
as licitações às empresas integrantes do cartel. 

ENVOLVIDOS 

13 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/07/2015 

Processo Penal  

5036518-76.2015.404.7000 - chave de acesso 654946343615 

 

SÍNTESE 

Organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro nacional e internacional por 13 
pessoas ligadas às operações da Andrade Gutierrez. Em 24 de julho de 2015, o Ministério Público Federal 
no Paraná ofereceu denúncia contra treze pessoas ligadas às operações do Grupo Andrade Gutierrez na 
Petrobras pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. 
Segundo a denúncia, no período entre 2006 e 2014, executivos do Grupo Andrade Gutierrez lavaram 
dinheiro por meio de operadores financeiros para repassar os valores a então diretores da Petrobras, que 
os destinavam a grupos políticos responsáveis pela indicação das Diretorias, corrompidas para direcionar 
as licitações às empresas integrantes do cartel. 

ENVOLVIDOS 

13 pessoas ligadas às operações da Andrade Gutierrez.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
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24/06/2015 

Processo Penal (desmembramento)  

5027422-37.2015.404.7000 - chave eletrônica – 282578470315 

 

SÍNTESE 

Em relação ao Processo Penal nº 5083258-29.2014.404.7000, chave de acesso 248371556614 (denúncia de 
corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas às 
empresas Camargo Correa e UTC), a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba determinou o desmembramento 
para os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a UTC Engenharia, 
gerando nova ação penal. 

Conforme as investigações apontaram, a UTC Engenharia, em conluio com a Odebrecht e a Projeto de 
Plantas Industriais (PPI) Ltda., formaram o Consórcio TUC e foram contratados, com dispensa de licitação, 
pela Petrobras para serviços e obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e 
Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Em decorrência do esquema criminoso, 
os dirigentes do Consórcio e das empresas componentes, entre eles Ricardo Ribeiro Pessoa, destinaram 
pelo menos cerca de 1% sobre o valor do contrato e dos aditivos à Diretoria de Abastecimento da 
Petrobras, destes valores sendo destinada parte exclusivamente a Paulo Roberto Costa. Alberto Youssef 
teria intermediado o pagamento da propina, para tanto utilizando empresas que controlava como a GFD 
Investimentos, MO Consultoria e Empreiteira Rigidez, utilizando, para tanto, contratos de prestação de 
serviços simulados. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo 
Auler, Eduardo Hermelino Leite (“Leitoso”), Marcio Andrade Bonilho, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jayme Alves 
de Oliveira Filho e Adarico Negromonte Filho.  

DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

23/06/2015 

Processo Penal  

5029737-38.2015.404.7000 - chave eletrônica 210056716915 

 

SÍNTESE 

Lavagem de dinheiro por André Vargas, Leon Vargas e Eidilaira Soares. Em 23 de junho de 2015, o 
Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncia contra o ex-deputado André Vargas (pela segunda 
vez), seu irmão Leon Vargas, e sua esposa Eidilaira Soares, por lavagem de dinheiro (ocultação de bens). 
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Segundo a denúncia, com o objetivo de lavar parte do dinheiro gerado pelos seus crimes e não despertar a 
atenção das autoridades, Vargas adquiriu um imóvel de luxo em Londrina pelo valor de mercado, mas 
registrou no contrato, na escritura pública e na declaração de imposto de renda um valor bastante inferior 
ao preço real de aquisição, pagando a diferença informalmente (“por fora”). Para isto, contou com a ajuda 
do irmão, Leon (que negociou o valor com a imobiliária), e sua companheira Eidilaira (que emprestou seu 
nome para a aquisição do bem). 

ENVOLVIDOS 

ndré Vargas, Leon Vargas e Eidilaira Soares.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

17/06/2015 

Processo Penal (desmembramento)  

5028608-95.2015.404.7000 - Chave eletrônica: 487522132915 

 

SÍNTESE 

Em relação ao Processo Penal nº 5083401-18.2014.404.7000, chave de acesso 409507355714 (denúncia de 
corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas à 
empresa Mendes Júnior), a 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba determinou, em 17 de junho de 2015, o 
desmembramento do feito em relação aos réus Ricardo Ribeiro Pessoa, Alberto Youssef, Carlos Alberto 
Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado, João Procópio Junqueira, João de Teive e Argollo e Sandra Raphael 
Guimarães, apenas em relação ao crime de lavagem de dinheiro pelo empreendimento imobiliário em 
Lauro de Freitas (BA), gerando nova ação penal.  

ENVOLVIDOS 

Ricardo Ribeiro Pessoa, Alberto Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado, João 
Procópio Junqueira, João de Teive e Argollo e Sandra Raphael Guimarães.  

DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

14/05/2015 

Processo Penal  

5023135-31.2015.404.7000 - Chave de acesso 381399778515 
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SÍNTESE 

Em 14 de maio de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncias por crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Até então, haviam sido denunciados apenas empresários, 
agentes públicos (funcionários de órgãos e empresas públicas) e operadores (do mercado financeiro). Esta 
denúncia, envolvendo o  
ex-deputado Pedro Corrêa e sua filha, Aline Corrêa, está entre as primeiras denúncias da Força-tarefa 
envolvendo agentes políticos. 

ENVOLVIDOS 

Núcleo Pedro Corrêa.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

14/05/2015 

Processo Penal  

5023162-14.2015.404.7000 - chave de acesso 349430432615 

 

SÍNTESE 

Em 14 de maio de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncias por crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Até então, haviam sido denunciados apenas empresários, 
agentes públicos (funcionários de órgãos e empresas públicas) e operadores (do mercado financeiro). Esta 
denúncia, envolvendo o  
ex-deputado Luiz Argôlo, está entre as primeiras denúncias da Força-tarefa envolvendo agentes políticos. 

ENVOLVIDOS 

Núcleo Luiz Argôlo.  

DENÚNCIA  
 

14/05/2015 

Processo Penal  

5023121-47.2015.404.7000 - Chave de acesso 114579579715 

 

SÍNTESE 
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Em 14 de maio de 2015, o Ministério Público Federal no Paraná ofereceu denúncias por crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. Até então, haviam sido denunciados apenas empresários, 
agentes públicos (funcionários de órgãos e empresas públicas) e operadores (do mercado financeiro). Esta 
denúncia, envolvendo o  
ex-deputado André Vargas, está entre as primeiras denúncias da Força-tarefa envolvendo agentes 
políticos. 

ENVOLVIDOS 

Núcleo André Vargas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

29/04/2015 

Processo Penal  

5020227-98.2015.4.04.7000 - Chave eletrônica: 451496687215 

 

SÍNTESE 

Crime de embaraço à investigação de organização criminosa cometido por Guilherme Esteves de Jesus e 
Lilia Loureiro Esteves de Jesus. Em 29 de abril de 2015, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra os acusados pela prática do delito de embaraço de investigação de infração penal, previsto no art. 
2º, § 1º e §4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013. Segundo a denúncia, em 5 de fevereiro de 2015, durante 
busca e apreensão autorizada pela Justiça na residência do operador financeiro Guilherme Esteves, os 
acusados impediram o pronto acesso dos policiais ao local das buscas. Com isso, possibilitaram que Lilia 
fugisse do local pela porta dos fundos da casa com um volumoso pacote que continha valores em espécie, 
documentos e provas úteis à investigação. A ação foi registrada em imagens por câmeras de segurança 
interna da residência, prova que instrui a ação penal. 

ENVOLVIDOS 

Guilherme Esteves de Jesus e Lilia Loureiro Esteves de Jesus.  

DENÚNCIA  
 

28/04/2015 

Recurso em habeas corpus 56642  

56642 
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SÍNTESE 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto 
por Mateus Coutinho de Sá Oliveira e José Adelmário Pinheiro Filho. 

ENVOLVIDOS 

José Adelmário Pinheiro Filho e Mateus Coutinho De Sá Oliveira.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

27/04/2015 

Processo Penal  

5019501-27.2015.4.04.7000 - Chave eletrônica: 445208915115 

 

SÍNTESE 

Crimes de lavagem de dinheiro por meio de empresas do Grupo Setal/SOG, cometidos por João Vaccari 
Neto, Renato de Souza Duque e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Em 27 de abril de 2015, o Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia contra os acusados pela lavagem de dinheiro de crimes de fraude à 
licitação, cartelização e praticados por organização criminosa, em detrimento da Petrobras, por 24 vezes, 
no total de R$ 2,4 milhōes, correspondentes a parte das propinas pagas, entre abril de 2010 e dezembro de 
2013. Segundo a denúncia, parte da propina paga a Duque, então diretor de Serviços da Petrobras, foi 
direcionada por empresas do grupo Setal Óleo e Gás, controlado por Augusto Mendonça, para a Editora 
Gráfica Atitude Ltda., a pedido de João Vaccari Neto, então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Os 
repasses aconteceram por meio de dois contratos de fachada firmados por empresas do Grupo Setal com a 
Gráfica Atitude Ltda., em 01/04/2010 e em 01/07/2013. A gráfica jamais prestou serviços reais às 
empresas do grupo Setal, emitindo notas frias para justificar os pagamentos. 

ENVOLVIDOS 

João Vaccari Neto, Renato de Souza Duque e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto.  

DENÚNCIA  
 

24/03/2015 

Habeas Corpus  

312684 
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SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pelo não cabimento do habeas corpus 
interposto por Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Ele questionava acórdão do Tribunal Regional da 4ª 
Região que manteve sua prisão preventiva. Em julgamento do dia 24 de março, os ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceram do recurso. 

ENVOLVIDOS 

Agenor Franklin Magalhães Medeiros.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

17/03/2015 

Habeas Corpus  

301688 

 

SÍNTESE 

Por considerar o habeas corpus impetrado em favor de Carlos Habib Chater como substitutivo de recurso 
ordinário, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo não cabimento do pedido da defesa. 
Chater se voltava contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “a fim de que seja 
determinado que os feitos relacionados ao ora paciente, no âmbito da famigerada 'Operação Lava-Jato', 
em curso perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, sejam remetidos para uma das 
Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal, (…).”. Ao analisar a questão, a Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do pedido. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

17/03/2015 

Habeas Corpus  

312683 
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SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pelo não cabimento de habeas corpus em 
favor de José Ricardo Nogueira Breghirolli. Investigado na Lava Jato, o paciente questionava acórdão da 8ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve sua prisão preventiva. No dia 17 de março 
de 2015, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não conhecer do 
pedido. 

ENVOLVIDOS 

José Ricardo Nogueira Breghirolli.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

17/03/2015 

Recurso ordinário em habeas corpus 55811  

55811 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela não concessão de habeas corpus 
interposto em favor de Carlos Habib Chater contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em 
decisão do dia 17 de março de 2015, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 
unanimidade, não conheceu do recurso. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

16/03/2015 

Processo Penal  

5012331-04.2015.404.7000 - chave de acesso 113217283115 

 

SÍNTESE 
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Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha relacionados à Diretoria de Serviços da Petrobras. A 
denúncia envolve 27 pessoas. Em 16 de março de 2015, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra 27 pessoas pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha. O esquema desenvolvido 
junto à Diretoria de Serviços da Petrobras permitiu o desvio de recursos públicos a partir de quatro obras: 
Replan, Repar, Gasoduto Pilar/Ipojuca e Gasoduto Urucu Coari. As empresas responsáveis foram OAS, 
Mendes Junior e Setal. Segundo a denúncia, os valores saíam dos contratos com a Petrobras, passavam por 
sofisticados processos de lavagem de dinheiro e chegavam até os diretores corrompidos na Petrobras. 
Segundo as estimativas, foram 24 atos de corrupção totalizando R$ 136 milhões e 503 atos de lavagem de 
ativos que somam R$ 292 milhões. A Força-tarefa do MPF identificou o uso de doações oficiais para 
disfarçar o recebimento propina em pagamento lícito mas que, na verdade, tratava-se de lavagem de 
dinheiro. A pedido de Renato Duque, foram feitas 24 doações ao Partido dos Trabalhadores (PT) entre 
outubro de 2008 e abril de 2010, totalizando R$ 4,26 milhões. 

ENVOLVIDOS 

27 pessoas.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

16/03/2015 

Processo Penal  

5012718-19.2015.404.7000 - Chave eletrônica: 885760434715 

 

SÍNTESE 

Denúncia de organização criminosa, operação irregular de instituição financeira e lavagem de dinheiro 
praticados por Carlos Habib Chater, Adalberto Leôncio Dias, Clayton Rinaldi de Oliveira e Mucio Eustáquio 
dos Santos. Denúncia decorreu de investigação que visou apurar diversas estruturas paralelas ao mercado 
de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional. Os 
denunciados se associaram de forma consciente e voluntária, em Brasília, ao menos desde julho de 2013 
até março de 2014, integrando organização criminosa caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o 
objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de diversas infrações 
penais de caráter transnacional. Este esquema criminoso era liderado pelo doleiro Carlos Habib Chater. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater, Adalberto Leôncio Dias, Clayton Rinaldi de Oliveira e Mucio Eustáquio dos Santos.  

DENÚNCIA  
 

10/03/2015 

Recurso ordinário em habeas corpus 53397  



248 
 

53397 

 

SÍNTESE 

Ao analisar pedido do doleiro Carlos Habib Chater, requerendo suspensão das ações penais a que responde 
até que seja exibido o termo do acordo de delação premiada celebrado pelo Ministério Público Federal 
com Paulo Roberto Costa, Ediel Viana da Silva e Alberto Youssef, a Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) não conheceu um habeas corpus apresentado pela defesa. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater.  

DOCUMENTOS  
 

05/03/2015 

Habeas Corpus  

312368 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não cabimento de habeas corpus requerido 
por RICARDO RIBEIRO PESSOA, no que foi acatado pela unanimidade da Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), no dia 5 de março de 2015. 

ENVOLVIDOS 

Ricardo Ribeiro Pessoa.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

24/02/2015 

Recurso Ordinário em Habeas Corpus 50758  

50758 

 

SÍNTESE 
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O doleiro Carlos Habib Chater, condenado na Lava-Jato, teve habeas corpus negado pela Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Cater.  

DOCUMENTOS  
 

19/02/2015 

Processo Penal  

5007326-98.2015.404.7000 - chave de acesso 794901112415 

 

SÍNTESE 

Em 20 de fevereiro de 2015, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Fernando Soares, 
Nestor Cerveró e Oscar Algorta - os dois primeiros pelo crime de formação de quadrilha e os dois últimos 
pelo crime de lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, que investiga desvios de recursos da 
Petrobras. Segundo a denúncia, a lavagem de dinheiro se deu por meio da compra de uma cobertura de 
luxo no Rio de Janeiro, em nome da offshore uruguaia Jolmey, que tinha Oscar Algorta como presidente do 
Conselho de Administração, para ocultar a real propriedade atribuída a Cerveró. A transação foi feita com 
valores ilícitos recebidos com o pagamento de propina. Fernando Soares é apontado como operador 
financeiro do esquema, que se associou a Cerveró em práticas criminosas. Dentre os pedidos está o 
perdimento do apartamento bem como os valores das contas-correntes da empresa, bem como o 
pagamento de reparação dos danos causados pela infração no valor de R$ 7,5 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Fernando Soares, Nestor Cerveró e Oscar Algorta.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

30/01/2015 

Habeas Corpus  

125555 (HC 125555) 

 

SÍNTESE 
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O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, envia parecer favorável à prisão preventiva do ex-diretor 
de Serviços e Engenharia da Petrobras, Renato de Souza Duque, ao analisar o mérito de habeas corpus 
ajuizado por ele no Supremo Tribunal Federal (STF). Duque foi preso por determinação da 13ª Vara Federal 
de Curitiba a pedido do Ministério Público Federal no Paraná e solto depois por decisão do ministro do STF 
Teori Zavascki. Para Janot, há dados suficientes para a prisão, sendo insuficientes medidas como proibição 
de deixar o país e obrigação de entregar o passaporte.  
 
No parecer, o procurador-geral da República afirma que a decisão do STJ de manter a prisão preventiva de 
Renato Duque contém argumentos bastante firmes, sendo insuficientes as medidas substitutivas. Ele 
lembra que a decisão faz referência ainda a uma plausibilidade de fuga. Segundo Janot, parece bastante 
claro que o ex-diretor da Petrobras "possui inúmeras possibilidades de se evadir por inúmeros meios e sem 
mínimo controle seguro, especialmente se consideradas as continentais e incontroladas fronteiras 
brasileiras". 

ENVOLVIDOS 

Renato de Souza Duque  

DOCUMENTOS  
 

14/12/2014 

Processo Penal  

5083838-59.2014.404.7000 - chave de acesso 812850623214 

 

SÍNTESE 

Em 14 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Alberto Youssef, 
Nestor Cuñati Cerveró, Júlio Gerin de Almeida Camargo e Fernando Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando 
Baiano, por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Os crimes ocorreram dentro do período 
de 2006 a 2012. Júlio Camargo pagou propina de aproximadamente US$ 40 milhões para Nestor Cerveró, a 
fim de conseguir a contratação de dois navios sonda pela Petrobras, para perfuração em áreas profundas 
no México e na África, em favor da Samsung Heavy Industries Co., construtora dos navios. Os contratos 
firmados, somados, atingiram pelo menos US$ 1,2 bilhão. A corrupção e o pagamento da propina foram 
intermediados pelo lobista e operador financeiro Fernando Soares. A propina foi paga no exterior por Júlio 
Camargo e Fernando Soares, encarregado de repassá-la a Nestor Cerveró. Uma parte dos pagamentos foi 
intermediada por meio do operador financeiro alberto youssef que, valendo-se de pessoas interpostas e 
offshores, bem como simulando contratos de câmbio, investimentos e empréstimos, viabilizou a 
internalização de parte do dinheiro no Brasil. O valor de corrupção foi de US$ 53 milhões, e o valor 
envolvido na lavagem de aproximadamente US$ 40 milhões. Foram dois atos de corrupção, 64 de lavagem 
de dinheiro e sete crimes financeiros. Pediu-se ressarcimento no valor de aproximadamente R$ 156 
milhões, sem prejuízo do perdimento de aproximadamente R$ 140 milhões, num total buscado de R$ 296 
milhões. 

ENVOLVIDOS 
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Alberto Youssef, Nestor Cuñati Cerveró, Júlio Gerin de Almeida Camargo e Fernando Antônio Falcão 
Soares.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

11/12/2014 

Processo Penal  

5083258-29.2014.404.7000 - chave de acesso 248371556614 

 

SÍNTESE 

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas às 
empresas Camargo Correa e UTC. Em 11 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu 
denúncia, e em 12 de dezembro de 2014 ofereceu aditamento à denúncia, contra Alberto Youssef, Paulo 
Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo Auler, Eduardo Hermelino 
Leite (“Leitoso”), Marcio Andrade Bonilho, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jayme Alves de Oliveira Filho e Adarico 
Negromonte Filho por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa. Os crimes 
ocorreram dentro do período de 2004 a 2014. Pessoas vinculadas às empreiteiras corruptoras pagavam 
propina para Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da Petrobras. A propina vinha do lucro 
obtido com os crimes de fraude à licitação e formação de cartel, praticados em detrimento da Petrobras 
para que o dinheiro chegasse “limpo” ao diretor. Youssef e outros operadores financeiros o lavavam, 
mediante a interposição de duas empresas de fornecimento de tubos, conexões e mapeamentos e 
estatísticas, chamadas Sanko Sider e Sanko Serviços. Em seguida, o dinheiro era repassado para empresas 
de fachada controladas por Youssef, inclusive por meio de contratos fictícios de prestação de serviços 
entre a Sanko e tais empresas de fachada. O valor de corrupção foi de aproximadamente R$ 86 milhões, e 
o valor envolvido na lavagem de aproximadamente R$ 37 milhões. Foram 11 atos de corrupção e 117 de 
lavagem de dinheiro. Pediu-se ressarcimento no valor de aproximadamente R$ 340 milhões. 

Em relação a esta denúncia, a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba determinou o desmembramento para 
os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a UTC Engenharia, 
gerando nova ação penal – Processo Penal n.º 5027422-37.2015.404.7000, chave eletrônica – 
282578470315. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo 
Auler, Eduardo Hermelino Leite (“Leitoso”), Marcio Andrade Bonilho, Ricardo Ribeiro Pessoa, Jayme Alves 
de Oliveira Filho e Adarico Negromonte Filho.  

DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  

DENÚNCIA  
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11/12/2014 

Processo Penal  

5083401-18.2014.404.7000 - chave de acesso 409507355714 

 

SÍNTESE 

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas à 
empresa Mendes Júnior. Em 11 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
contra Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, João 
Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Enivaldo Quadrado, Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha 
de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, José Humberto Cruvinel Resende, Antonio 
Carlos Fioravante Brasil Pieruccini, Mário Lúcio de Oliveira, Ricardo Ribeiro Pessôa, João de Teive e Argollo 
e Sandra Raphael Guimarães por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa. Os 
crimes ocorreram dentro do período de 2004 a 2014. Pessoas vinculadas à empreiteira corruptora 
pagavam propina para Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da Petrobras. A propina vinha 
do lucro obtido com os crimes de fraude à licitação e formação de cartel, praticados em detrimento da 
Petrobras. Para que o dinheiro chegasse “limpo” ao diretor, Youssef e outros operadores financeiros o 
lavavam, inclusive mediante contratos fictícios de prestação de serviços entre as empreiteiras e empresas 
de fachada controladas pelos operadores financeiros. Essa denúncia incluiu também a imputação de atos 
de lavagem de dinheiro que Youssef ganhou por meio dos crimes. Os recursos sujos foram aplicados pela 
empresa GFD, em nome de terceiras pessoas, em diversos bens, inclusive imóveis no Paraná. O valor de 
corrupção foi de aproximadamente R$ 70 milhões, e o valor envolvido na lavagem de aproximadamente R$ 
8 milhões, sem contar a lavagem de dinheiro por meio de bens da empresa GFD. Foram 53 atos de 
corrupção, 11 de lavagem de dinheiro relacionados à empreiteira e mais 30 lavagens vinculadas 
especificamente com a GFD. Pediu-se ressarcimento no valor de aproximadamente R$ 215 milhões. 

Em relação a esta denúncia, a 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba determinou, em 17 de junho de 2015, 
o desmembramento do feito em relação aos réus Ricardo Ribeiro Pessoa, Alberto Youssef, Carlos Alberto 
Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado, João Procópio Junqueira, João de Teive e Argollo e Sandra Raphael 
Guimarães, apenas em relação ao crime de lavagem de dinheiro pelo empreendimento imobiliário em 
Lauro de Freitas (BA), gerando nova ação penal. Processo: 5028608-95.2015.404.7000. Chave eletrônica: 
487522132915 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, João 
Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Enivaldo Quadrado, Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha 
de Oliveira, Ângelo Alves Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, José Humberto Cruvinel Resende, Antonio 
Carlos Fioravante Brasil Pieruccini, Mário Lúcio de Oliveira, Ricardo Ribeiro Pessôa, João de Teive e Argollo 
e Sandra Raphael Guimarães.  

DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
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DENÚNCIA  
 

11/12/2014 

Processo Penal  

5083351-89.2014.404.7000 - chave de acesso 624881216014 

 

SÍNTESE 

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas à 
empresa Engevix. Em 11 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra 
Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, Enivaldo 
Quadrado, Gerson de Mello Almada, Carlos Eduardo Strauch Albero, Newton Prado Junior e Luiz Roberto 
Pereira por lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa. Os crimes ocorreram 
dentro do período de 2004 a 2014. Pessoas vinculadas à empreiteira corruptora pagavam propina para 
Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da Petrobras. A propina vinha do lucro obtido com 
os crimes de fraude à licitação e formação de cartel, praticados em detrimento da Petrobras. Para que o 
dinheiro chegasse “limpo” ao diretor, Youssef e outros operadores financeiros o lavavam, inclusive 
mediante contratos fictícios de prestação de serviços entre as empreiteiras e empresas de fachada 
controladas pelos operadores financeiros. O valor de corrupção foi de aproximadamente R$ 50 milhões, e 
o valor envolvido na lavagem de aproximadamente R$ 13 milhões. Foram 33 atos de corrupção e 31 de 
lavagem de dinheiro. Pediu-se ressarcimento no valor de aproximadamente R$ 160 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Carlos Alberto Pereira da Costa, Enivaldo 
Quadrado, Gerson de Mello Almada, Carlos Eduardo Strauch Albero, Newton Prado Junior e Luiz Roberto 
Pereira.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

11/12/2014 

Processo Penal  

5083360-51.2014.404.7000 - chave de acesso 186763734614 

 

SÍNTESE 

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas à 
empresa Galvão Engenharia. Em 11 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
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contra Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Erton Medeiros Fonseca, Jean Alberto 
Luscher Castro, Dario De Queiroz Galvão Filho e Eduardo de Queiroz Galvão  por lavagem de dinheiro, 
corrupção e formação de organização criminosa. Os crimes ocorreram dentro do período de 2004 a 2014. 
Pessoas vinculadas à empreiteira corruptora pagavam propina para Paulo Roberto Costa, então diretor de 
Abastecimento da Petrobras. A propina vinha do lucro obtido com os crimes de fraude à licitação e 
formação de cartel, praticados em detrimento da Petrobras. Para que o dinheiro chegasse “limpo” ao 
diretor, Youssef e outros operadores financeiros o lavavam, inclusive mediante contratos fictícios de 
prestação de serviços entre as empreiteiras e empresas de fachada controladas pelos operadores 
financeiros. O valor de corrupção foi de aproximadamente R$ 50 milhões, e o valor envolvido na lavagem 
de aproximadamente R$ 5 milhões. Foram 37 atos de corrupção e 12 de lavagem de dinheiro. Pediu-se 
ressarcimento no valor de aproximadamente R$ 256 milhões. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, Erton Medeiros Fonseca, Jean Alberto 
Luscher Castro, Dario De Queiroz Galvão Filho e Eduardo de Queiroz Galvão.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

10/12/2014 

Processo Penal  

5083376-05.2014.404.7000 - chave de acesso 330733364414 

 

SÍNTESE 

Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa relacionada a pessoas vinculadas à 
empresa OAS. Em 11 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Alberto 
Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, José Aldemário Pinheiro Filho, vulgo “Léo Pinheiro”, 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, José Ricardo Nogueira Breghirolli, 
Fernando Augusto Stremel Andrade e João Alberto Lazza por lavagem de dinheiro, corrupção e formação 
de organização criminosa. Os crimes ocorreram dentro do período de 2004 a 2014. Pessoas vinculadas à 
empreiteira corruptora pagavam propina para Paulo Roberto Costa, então diretor de Abastecimento da 
Petrobras. A propina vinha do lucro obtido com os crimes de fraude à licitação e formação de cartel, 
praticados em detrimento da Petrobras. Para que o dinheiro chegasse “limpo” ao diretor, Youssef e outros 
operadores financeiros o lavavam, inclusive mediante contratos fictícios de prestação de serviços entre as 
empreiteiras e empresas de fachada controladas pelos operadores financeiros. O valor de corrupção foi de 
aproximadamente R$ 30 milhões, e o valor envolvido na lavagem de aproximadamente R$ 10 milhões. 
Foram 20 atos de corrupção e 14 de lavagem de dinheiro. Pediu-se ressarcimento no valor de 
aproximadamente R$ 200 milhões. 

ENVOLVIDOS 
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Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Waldomiro de Oliveira, José Aldemário Pinheiro Filho (Léo Pinheiro), 
Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, José Ricardo Nogueira Breghirolli, 
Fernando Augusto Stremel Andrade e João Alberto Lazza.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

25/11/2014 

Habeas Corpus  

302604 

 

SÍNTESE 

A Procuradoria-geral da república, manifestou-se pelo não cabimento de habeas corpus em favor de João 
Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, preso na Operação Lava Jato – que requeria revogação da 
prisão preventiva, aplicação de medida cautelar diversa da prisão ecolocação do paciente em liberdade –, e 
no mérito opinou pela não concessão do HC. 

ENVOLVIDOS 

João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado.  

DOCUMENTOS  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  
 

10/09/2014 

Processo Penal  

5061472-26.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 704454897914 

 

SÍNTESE 

Em 10 de setembro de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Alberto 
Youssef pela prática de crimes de gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e evasão 
de divisas envolvendo a movimentação de mais de US$1,3 bilhão a título de operações de câmbio no 
mercado negro (tipo dólar-cabo) por meio de duas contas abertas em nome das offshores Ranby 
International Corp. e June International Corp. mantidas na agência do Banestado em Nova York (Caso 
Banestado). 
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Esta denúncia, juntamente com outras três, voltou a tramitar perante a 13.ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba em virtude de quebra de acordo de colaboração celebrado no Caso Banestado, em 2003, por 
Alberto Youssef. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef.  

DENÚNCIA  
 

21/07/2014 

Processo Penal  

5049898-06.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 881165886814 

 

SÍNTESE 

Em 21 de julho de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os acusados por  formação 
de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro transnacional, 
envolvendo contas secretas no exterior. Os valores ilícitos movimentados são da ordem de R$ 215 milhões. 

ENVOLVIDOS 

João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, Alberto Youssef, Matheus Oliveira dos Santos, Rafael 
Ângulo Lopez, Antônio Manuel de Carvalho Baptista Vieira, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles e Nelma 
Mitsue Penasso Kodama.  

DENÚNCIA  
 

10/07/2014 

Processo Penal  

5047229-77.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 296082211014. 

 

SÍNTESE 

Em 10 de julho de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os acusados por lavarem 
recursos criminosos de titularidade do ex-deputado federal José Janene para investimentos em 
empreendimento industrial em Londrina (PR). Isso foi feito por meio da constituição da Dunel Indústria, 
bem como pela aquisição de equipamentos para a empresa. Foi lavada quantia superior a R$ 1 milhão, 
estimando-se os danos em valor superior a R$ 10 milhões. 
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O processo, mais tarde, foi desmembrado em relação aos réus soltos, sendo eles: Assad Janini, Carlos 
Alberto Murari, Danielle Kemmer Janene, Dinorah Abrão Chater, Meheidin Hussein Jenani e Rubens de 
Andrade Filho. Processo Penal: 5070943-66.2014.404.7000. Chave eletrônica: 454631849014. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater, Ediel Viana da Silva, Dinorah Abrão Chater, Alberto Youssef, Carlos Alberto Murani, 
Assad Janini, Danielle Kemmer Janene, Meheidin Hussein Jenani, Carlos Alberto Pereira da Costa e Rubens 
Andrade Filho  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

10/07/2014 

Processo Penal  

5049485-90.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 497723317914 

 

SÍNTESE 

m 10 de julho de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Alberto Youssef 
pela evasão de mais de R$ 100 milhões e por operar instituição financeira sem autorização (Caso 
Banestado). Os crimes foram praticados por meio do esquema de contas CC5 e laranjas em 1997 e 1998. 

Esta denúncia, juntamente com outras três, voltou a tramitar perante a 13.ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba em virtude de quebra de acordo de colaboração celebrado no Caso Banestado, em 2003, por 
Alberto Youssef. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef.  

DENÚNCIA  
 

28/05/2014 

Processo Penal  

5035707-53.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 947304742014 

 

SÍNTESE 
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Em 28 de maio de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Alberto Youssef pela 
prática de crimes de corrupção ativa e de participação em gestão fraudulenta, envolvendo o pagamento de 
US$ 131.000,00 a Gabriel Nunes Pires Neto, para que a Jabur Toyopar Importação e Comércio de Veículo 
LTDA. obtivesse empréstimo de US$ 1.500.000,00 no Banestado. 

Esta denúncia, juntamente com outras três, voltou a tramitar perante a 13.ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba em virtude de quebra de acordo de colaboração celebrado no Caso Banestado, em 2003, por 
Alberto Youssef. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef.  

DECISÃO JUDICIAL  

MANIFESTAÇÃO DO MPF  

DENÚNCIA  
 

23/05/2014 

Processo Penal  

5035110-84.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 942004087314 

 

SÍNTESE 

Em 23 de maio de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Alberto Youssef 
pela prática de crimes de evasão de divisas e de gestão fraudulenta de instituição financeira, em função da 
manutenção e movimentação fraudulenta de 26 contas correntes em nome de pessoas interpostas na 
agência centro do Banco do Estado do Paraná S/A, em Londrina, sendo que, no período de janeiro de 1998 
a agosto de 1999, as contas correntes movimentaram R$ 238.045.554.40. 

Esta denúncia, juntamente com outras três, voltou a tramitar perante a 13.ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba em virtude de quebra de acordo de colaboração celebrado no Caso Banestado, em 2003, por 
Alberto Youssef. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef.  

DENÚNCIA  
 

25/04/2014 

Processo Penal  
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5026663-10.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 730731842714 

 

SÍNTESE 

Em 25 de abril de 2014 , o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor dos acusados pela 
prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e por formarem organização criminosa. Os 
acusados integraram uma organização criminosa comandada por Chater. Essa organização criminosa 
operou uma instituição financeira paralela ao sistema de câmbio oficial, sem a devida autorização, 
especialmente para promover evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o que fazia por meio de empresas 
de fachada constituídas em nome de pessoas interpostas. O valor envolvido nos crimes é de R$ 2,5 
milhões. 

O processo, posteriormente, foi desmembrado em relação aos réus soltos, sendo eles: Katia Chater Nasr, 
Ricardo Emílio Esposito, Tiago Roberto Pacheco Moreira e Ediel Vinicius Viana da Silva. Processo Penal: 
5059126-05.2014.404.7000. Chave eletrônica: 609531939414. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda, Ediel Viana da Silva, Ediel Vinicius Viana da Silva, Ricardo 
Emílio Esposito, Katia Chater Nasr, Tiago Roberto Pacheco Moreira, Julio Luis Urnau, Francisco Angelo da 
Silva e André Luis de Paula Santos.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

24/04/2014 

Processo Penal  

5026243-05.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 473093924214 

 

SÍNTESE 

Em 24 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Nelma Kodama e seus 
comparsas. Ela é importante operadora do mercado paralelo de câmbio, envolvida na prática de crimes 
financeiros, especialmente evasão de divisas e de crimes de lavagem de dinheiro, tendo os demais 
acusados a auxiliado. A dimensão econômica dos crimes é superior a R$ 11 milhões. Esse processo penal 
englobou a tentativa de evasão de divisas que ocorreu quando a doleira foi presa, tentando fugir para o 
exterior (Milão/ITA) com € 200 mil em espécie, que não haviam sido declarados às autoridades 
alfandegárias. 

A tentativa de fuga para o exterior era alvo de uma investigação e acusação criminal em São Paulo, as 
quais foram deslocadas posteriormente para Curitiba. Processo Penal: 5022489-55.2014.404.7000. Chave 
eletrônica: 686498247414. 
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ENVOLVIDOS 

Nelma Mtisue Penasso Koadama, Iara Galdino da Silva, Luccas Pace Júnior, João Huang, Cleverson Coelho 
de Oliveira, Juliana Cordeiro de Moura, Maria Dirce Penasso, Faiçal Mohamed Nacirdine e Rinaldo 
Gonçalves de Carvalho.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

23/04/2014 

Processo Penal  

5026212-82.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 160320068914 

 

SÍNTESE 

Em 23 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os acusados que teriam 
formado organização criminosa e lavado dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública, em 
especial corrupção e desvio de dinheiro relacionados à construção da Refinaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco. Empresa beneficiada com contratos inflados, o Consórcio CNCC – Camargo Correa CNEC 
pagou propina da ordem de R$ 25 milhões ao ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto 
Costa, com dinheiro oriundo de crime de fraude à licitação. Para disfarçar o pagamento da propina e 
entregar “limpo” esse dinheiro sujo, o pagamento foi intermediado por duas empresas, num esquema 
orquestrado pelo doleiro ALBERTO Yousef e por várias outras pessoas comandadas por ele. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Antônio Almeida Silva, Esdra de Arantes Ferreira, Márcio Andrade Bonilho, Murilo Tena 
Barros, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles, Paulo Roberto Costa, Pedro Argese Júnior e Waldomiro de 
Oliveira.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
 

22/04/2014 

Processo Penal  

5025687-03.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 658620693114 

 

SÍNTESE 
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Em 22 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia pela prática de crimes de tráfico 
internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, de lavagem de dinheiro – tendo 
como antecedentes os crimes de tráfico internacional de drogas e de evasão de divisas. Os denunciados 
promoveram evasão de divisas para o exterior de US$ 124 mil, valor proveniente do tráfico internacional 
de drogas. A lavagem de dinheiro consistiu na utilização de contas de laranjas para lavar valores 
provenientes do tráfico de drogas transnacional. 

O processo foi desmembrado em relação a Sleiman Nassim El Kobrossy, foragido; e Maria de Fátima da 
Silva, narcotraficante presa na Espanha em virtude de outro processo. Processo Penal: 5043130-
64.2014.404.7000. Chave eletrônica: 461422285514. 

ENVOLVIDOS 

Rene Luiz Pereira, Alberto Youssef, Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda, Sleiman El Korossy e 
Maria de Fátima Stocker.  

DOCUMENTOS  

DENÚNCIA  
 

22/04/2014 

Processo Penal  

5025692-25.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 720446888114. 

 

SÍNTESE 

Em 22 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do doleiro Raul 
Henrique Srour e demais envolvidos. Raul é importante operador do mercado paralelo de câmbio, estando 
envolvido na prática de diversos crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Os demais acusados o 
auxiliaram na prática de crimes. A dimensão econômica dos crimes é superior a R$ 3 milhões. 

O processo foi desmembrado em relação a Rafael Henrique Srour, Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira 
Srour, Valmir José de França e Maria Lúcia Ramires Cardena. Em ação penal à parte foi concedido o 
benefício de suspensão condicional do processo mediante condições assumidas. Processo Penal: 5014430-
44.2014.404.7000. Chave eletrônica: 626610221215. 

ENVOLVIDOS 

Raul Henrique Srour, Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira, Rafael Henrique Srour, Valmir José de França, 
Maria Lúcia Ramires Cardena e Maria Josilene da Costa.  

DECISÃO JUDICIAL  

DENÚNCIA  
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22/04/2014 

Processo Penal  

5025695-77.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 395793892214 

 

SÍNTESE 

Em 22 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Carlos Alexandre 
de Souza Rocha, conhecido como "Ceará", pela prática de crimes financeiros. O acusado teria operado 
diversas vezes no mercado paralelo de câmbio, formando verdadeira instituição financeira irregular. A 
dimensão econômica dos crimes é superior a R$ 5 milhões. 

Neste caso houve suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95), estando o réu submetido a 
período de prova. 

ENVOLVIDOS 

Carlos Alexandre de Souza Rocha.  

DENÚNCIA  
 

22/04/2014 

Processo Penal  

5025699-17.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 596848104414 

 

SÍNTESE 

Em 22 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia pela prática de crimes financeiros, 
de lavagem de dinheiro e de formação de organização criminosa. Entre junho de 2011 e março de 2014, os 
acusados promoveram a evasão fraudulenta de aproximadamente 500 milhões de dólares (US$ 
444.659.188,75), por meio de 3.649 operações, utilizando-se de complexa engenharia financeira, que 
envolveu importações fictícias justificadas pela celebração de contratos de câmbio por empresas de 
fachada, sendo algumas delas a “Indústria Labogen S.A.”, “Labogen Química Fina”, “Piroquímica”, “HMAR”, 
“RMV & CVV”, entre outras. Os valores foram enviados para as empresas “DGX IMP. AND EXP. LIMITED” e 
“RFY IMP.EXP.LTD”, entre outras, no exterior, as quais eram offshores controladas por acusados. Os atos 
de evasão aconteceram entre os anos de 2009 e 2013. Algumas das transações financeiras de evasão de 
divisas envolveram empresas e/ou bancos na China, Coreia, Canadá, Formosa/Taiwan, Taiwan, Índia, 
Uruguai, Estados Unidos, Itália, Hong Kong, Ucrânia, Bélgica, Liechtenstein e Costa Rica. 

ENVOLVIDOS 

Alberto Youssef, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Esdra de Arantes Ferreira, 
Rapahel Flores Rodriguez e Carlos Alberto Pereira da Costa.  
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DENÚNCIA  
 

21/04/2014 

Processo Penal  

5025676-71.2014.404.7000 - Chave eletrônica: 751092683414 

 

SÍNTESE 

Em 21 de abril de 2014, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Roberto 
Costa e seus familiares por embaraçarem a investigação de crimes praticados por organização criminosa. 
Os acusados suprimiram papéis, documentos e valores da empresa Costa Global, durante o processamento 
de busca e apreensão executada no dia 17 de março de 2014. 

ENVOLVIDOS 

Paulo Roberto Costa, Ariana Azevedo Costa Bachmann, Humberto Sampaio de Mesquita, Márcio 
Lewkowicz e Shanni Azevedo Costa Bachman.  
 

Link: Link: https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/acoes 
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Link: https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados 
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ANEXO II 

ENVOLVIDO EM INÚMEROS PROCESSOS DE CORRUPÇÃO – USO DE ARTIFÍCIO JURÍDICO POR 
PARTE DE MINISTRO “SUSPEITO”DO STF PARA DRIBLAR A LEI E AJUDAR UM CONDENADO 
EM DIVERSAS INSTÂNCIAS A VOLTAR PARA A “CENA DO CRIME” OCUPANDO CARGO DE 

CHEFE DO EXECUTIVO – LIGAÇÃO COM SISTEMAS DITATORIAS E SUSPEITOS DE 
NARCOTRÁFICO NA AMÉRICA LATINA – RISCOS PARA A SOBERANIA – INSTABILIDADE 
JURÍDICA – VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AMEAÇA DE RETROCESSO 

 

Inicial > Portal de Notícias 4R > TRF4 confirma condenação do ex-presidente Lula  

TRF4 | Ação do Sítio de Atibaia 

TRF4 confirma condenação do ex-presidente Lula 
27/11/2019 - 20h01 
Atualizada em 27/11/2019 - 20h01 

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) confirmou hoje (27/11), por unanimidade, a 
condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo referente ao Sítio de Atibaia (SP) pelos 
crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, passando a pena de 12 anos e 11 meses para 17 
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 422 dias-multa (com valor 
unitário do dia-multa de 2 salários mínimos). Esta foi a segunda apelação criminal envolvendo Lula julgada 
pelo tribunal em ações no âmbito da Operação Lava Jato. 

Segundo a sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba, o ex-presidente teria participado do esquema 
criminoso deflagrado pela Operação Lava Jato, inclusive tendo ciência de que os diretores da Petrobras 
utilizavam seus cargos para recebimento de vantagens indevidas em favor de partidos e de agentes 
políticos. 

Como parte de acertos de propinas destinadas ao Partido dos Trabalhadores (PT) em contratos da estatal, 
os Grupos Odebrecht e OAS teriam pagado vantagem indevida à Lula na forma de custeio de reformas no 
Sítio de Atibaia utilizado por ele e por sua família. 

De acordo com os autos, em seis contratos da petrolífera, três firmados com o Grupo Odebrecht e outros 
três com o OAS, teriam ocorrido acertos de corrupção que também beneficiaram o ex-presidente. 

Parte dos valores acertados nos contratos teria sido destinada a agentes da Petrobras e parte a "caixas 
gerais de propinas" mantidas entre os grupos empresariais e membros do PT. Além disso, outra parte das 
propinas foi utilizada nas reformas do Sítio de Atibaia. 

A denúncia foi recebida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e, em fevereiro deste ano, Lula foi 
considerado culpado pela prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e sentenciado a 
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uma pena de 12 anos e 11 meses de reclusão com pagamento de 212 dias-multa no valor de dois salários 
mínimos cada dia. 

A defesa dele recorreu da decisão ao TRF4. No julgamento da apelação criminal, a 8ª Turma, de forma 
unânime, manteve a condenação pelos mesmos crimes apenas aumentando o tempo de pena para 17 
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, juntamente com o pagamento de 422 dias-multa. 

Início do julgamento 

Às 9h03min, o presidente da 8ª Turma, desembargador federal Thompson Flores, abriu os trabalhos da 
sessão de julgamento. Ele cumprimentou todos os presentes e orientou a ordem das manifestações, que 
iniciaram com o relator, seguidas das sustentações do representante do MPF e dos advogados dos réus e, 
por fim, com os votos dos três desembargadores que compõem o órgão colegiado. 

Na sequência, o relator do caso, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, proferiu a leitura do 
relatório da apelação, apresentando um histórico do processo, desde sua autuação, detalhando a 
denúncia, passando pela sentença da juíza federal Gabriela Hardt e trazendo os pedidos feitos pelo MPF e 
pelas defesas dos réus em seus recursos apresentados perante o TRF4. 

Manifestações do MPF e dos advogados 

O procurador regional da República Maurício Gotardo Gerum reforçou as requisições apresentadas no 
parecer do Ministério Público Federal (MPF). Sobre o uso do Sítio de Atibaia por Lula, Gerum apontou que, 
além das “fartas provas documentais”, existem relatos testemunhais que corroboram que o ex-presidente 
e sua família utilizavam frequentemente a propriedade. 

O representante do órgão ministerial ainda destacou que as reformas e obras realizadas no sítio e que 
beneficiaram o ex-presidente foram inteiramente pagas pela Odebrecht, pela OAS e pelo empresário 
pecuarista José Carlos Costa Marques Bumlai. “Essas benfeitorias caracterizam vantagens indevidas que 
foram plenamente aceitas e usufruídas pelo réu, consumando assim o crime de corrupção”, disse. 

Conforme o procurador, a defesa não conseguiu apresentar qualquer argumento que afastasse o conjunto 
probatório apresentado pela acusação. “Com as consistentes provas de corrupção e lavagem de dinheiro 
por parte do réu restou plenamente demonstrado que Lula mais uma vez se corrompeu. Esta é uma 
condenação que causa uma chaga profunda à democracia brasileira, por se tratar de um ex-presidente da 
República extremamente popular que, infelizmente, optou por integrar um esquema criminoso”, encerrou. 

Em seguida, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, pleiteou pela anulação do processo e pela 
absolvição de seu cliente. Ele alegou que diversas nulidades teriam ocorrido no julgamento desta ação e 
que comprometeriam os devidos trâmites legais.  

Para Zanin, tanto o ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro, que instruiu o processo, quanto a juíza federal 
Gabriela Hardt, que sentenciou o ex-presidente, não atuaram de forma imparcial no julgamento de Lula. 
Dessa forma, segundo o advogado, ocorreram diversas situações de cerceamento da defesa, que ficou 
prejudicada, e marcaram a ausência de um julgamento justo para o seu cliente. 

Ele concluiu sua fala argumentando que “não se deve limitar a discussão em torno da propriedade do Sítio 
de Atibaia, a configuração do crime de corrupção passiva necessita saber se o funcionário público solicita 
ou recebe vantagem indevida. Não há nenhuma prova que possa demonstrar que Lula, no exercício de seu 
cargo, tenha solicitado ou recebido algum benefício indevido para praticar qualquer ato fora das suas 
atribuições legais como presidente da República”.  
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Outros três advogados de réus do processo também fizeram sustentações orais. Antônio Cláudio Mariz de 
Oliveira falou em nome de Roberto Teixeira, advogado e amigo de Lula. Já Luiza Alexandrina Vasconcelos 
Oliver defendeu Fernando Bittar, empresário e um dos formais proprietários do Sítio de Atibaia. Por fim, se 
manifestou Carolina Luiza de Lacerda Abreu, representando José Carlos Costa Marques Bumlai, empresário 
pecuarista e amigo de Lula. 

Votos dos desembargadores 

Em um voto contendo cerca de 360 páginas, o relator, desembargador Gebran, iniciou negando todas as 
questões preliminares suscitadas pelas partes. Prosseguindo em relação ao mérito da apelação criminal, o 
magistrado entendeu que a questão central a ser analisada não é a propriedade formal do Sítio de Atibaia, 
ou seja, quem detém a escritura do imóvel. Para o magistrado, o mais relevante é que o ex-presidente 
usava do imóvel com a intenção de ter a coisa para si, com a plena consciência das reformas que foram 
executadas na propriedade e custeadas pela Odebrecht e OAS, em seu benefício. “Isso está demonstrado 
em diversas provas documentais”, declarou. 

O relator reforçou que não há duvidas da ocorrência de corrupção nas contratações da Odebrecht pela 
Petrobras, com propinas destinadas a diversos partidos e agentes políticos e públicos, inclusive ao PT e ao 
ex-presidente, conforme as planilhas do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira registraram.  

Gebran salientou que, em depoimentos, vários empregados e executivos da Odebrecht confirmaram como 
funcionava a organização dos repasses dos recursos ilícitos. Segundo o desembargador, Lula ocupava uma 
posição de destaque, com função mantenedora do esquema criminoso. 

Quanto às obras realizadas no Sítio de Atibaia e pagas pela empreiteira OAS, o relator destacou que os 
depoimentos de José Aldemário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro, presidente da empresa, abordam os 
projetos das reformas, inclusive citando reuniões documentadas e registradas entre ele e o ex-presidente 
para discussão sobre as benfeitorias que deveriam ser feitas. 

Gebran apontou a semelhança dos projetos de reformas nas cozinhas do Triplex do Guarujá e do Sítio de 
Atibaia e a confirmação por Léo Pinheiro de que o acerto das obras teria ocorrido em reunião com o réu. 
Para o desembargador “ficou provado acima de qualquer duvida razoável nos autos que as solicitações e 
aprovações das reformas foram do casal Lula e Marisa Letícia, mas que eles foram dissimulados como os 
reais beneficiários”. 

Ao elevar a pena, o relator entendeu que, assim como no caso do Triplex, há uma culpabilidade bastante 
elevada, por tratar-se de um ex-presidente da República que recebeu vantagens decorrentes da função 
que ocupava, e de esquema de corrupção que se instalou durante o exercício do mandato, do qual se 
tornou tolerante e beneficiário. Gebran reforçou que se “espera de um dirigente da nação que se 
comporte conforme o Direito e que aja para evitar a perpetração de ilícitos, o que não aconteceu nos fatos 
julgados”. 

O revisor do processo, desembargador federal Leandro Paulsen, acompanhou integralmente o voto do 
relator. Ele destacou que os réus investigados na Operação Lava Jato são pessoas de elevado padrão de 
poder político e econômico, mas que cometeram graves crimes contra o patrimônio público do país, em 
casos envolvendo grandes movimentações de valores. 

“Nesse processo, lidamos com um grande mandatário, em quem foi depositada a confiança da população 
por mais de uma eleição, e quanto maiores são os poderes conferidos a alguém maiores devem ser o seu 
compromisso e a sua responsabilidade”, pontuou o revisor. 
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Paulsen lembrou que o processo julgado hoje é a 43ª ação que vem ao TRF4 para a análise de recursos de 
apelação no âmbito da Operação Lava Jato. Ele ressaltou, ao falar das questões preliminares, que nesta 
ação foi cumprido o devido processo legal de maneira correta, desde a denúncia, passando pela instrução 
e sentença na primeira instância, chegando à análise do recurso na corte. Segundo ele, não há fundamento 
jurídico que justifique anular a sentença para a alteração da ordem das alegações finais dos réus, visto que 
ela não trouxe nenhum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do réu. 

Para Paulsen, a análise do conjunto probatório aponta que as denúncias imputadas pelo MPF ao ex-
presidente são procedentes, com a autoria e a materialidade dos delitos confirmadas pelo amplo quadro 
de provas reunido nos autos. Ele considerou que isso demonstra a gravidade do esquema de corrupção 
que se montou a partir da Presidência da República sob os cuidados e o aval de Lula. 

“Há elementos de prova que demonstram que ele agia como o verdadeiro proprietário do Sítio de Atibaia, 
com visitas e estadias muito freqüentes por parte dele e de seus familiares, e que as reformas foram feitas 
em contrapartida aos contratos firmados pela Petrobras com a Odebrecht e a OAS”, disse o revisor. 

Último integrante da 8ª Turma a votar, o desembargador federal Thompson Flores, apontou que a 
Constituição Federal e as Leis se projetam sobre os agentes políticos, que devem moldar, conforme o 
ordenamento jurídico, o exercício das suas atribuições. “Com as investigações da Operação Lava Jato 
tomamos conhecimento de um horrível esquema de corrupção no âmbito da Petrobras, que chocou o 
país”, ele declarou. 

Sobre o mérito da apelação, Thompson Flores ressaltou que o acervo probatório testemunhal e 
documental o convenceu do acerto da condenação do ex-presidente nos fatos investigados sobre as 
benfeitorias feitas no Sítio de Atibaia, pois Lula sabia que as reformas consubstanciavam propinas das 
empresas OAS e Odebrecht. Ele encerrou o seu voto destacando que aderiu de forma integral ao 
posicionamento do relator, formando a unanimidade na decisão do colegiado. 

O julgamento da apelação criminal foi encerrado às 17h45min, depois de mais de 7h de sessão, logo após a 
proclamação do resultado final pelo presidente da 8ª Turma. 

Outros réus 

Além de Lula, também foram analisados pela 8ª Turma recursos em relação a outros 10 réus do processo. 

Marcelo Bahia Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, presidente e executivo do Grupo 
Odebrecht, respectivamente, também são réus nesta ação penal, mas não tiveram recursos interpostos 
junto ao TRF4 após o julgamento em primeira instância. 

Para Marcelo, em razão dos termos firmados em seu acordo de colaboração premiada, a condenação e o 
processo foram suspensos e, ao fim do prazo prescricional, deverá ser extinta a punibilidade.  Já 
Alexandrino foi condenado pela Justiça Federal curitibana a 4 anos de reclusão e pagamento de 60 dias-
multa (valor unitário do dia-multa em 5 salários mínimos vigentes ao tempo do último fato criminoso). Ele 
vai cumprir a pena conforme os termos estabelecidos em seu acordo de colaboração premiada. A 8ª Turma 
não alterou essas determinações da sentença visto a ausência de recursos ou ilegalidades nas decisões. 

Veja abaixo a lista com os nomes e as penas impostas a cada um dos réus após o julgamento de hoje: 

- Luiz Inácio Lula da Silva: ex-presidente da República. A pena passou de 12 anos e 11 meses de reclusão 
para 17 anos, 1 mês e 10 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado. Também foi condenado ao 
pagamento de multa no valor de 422 dias-multa (com valor unitário do dia-multa de 2 salários mínimos); 
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- Emílio Alves Odebrecht: presidente do Conselho de Administração do Grupo Odebrecht. Manteve 
relacionamento pessoal com Lula e teria participado diretamente da decisão dos pagamentos das reformas 
do Sítio de Atibaia, com ocultação de que o custeio seria da Odebrecht. A pena foi mantida em 3 anos e 3 
meses de reclusão. Também foi condenado ao pagamento de multa no valor de 22 dias-multa (valor 
unitário do dia-multa de 5 salários mínimos vigentes ao tempo do último fato criminoso). Vai cumprir a 
pena conforme os termos estabelecidos em seu acordo de colaboração premiada; 

- Carlos Armando Guedes Paschoal: diretor da Construtora Norberto Odebrecht em São Paulo. Estaria 
envolvido na reforma do Sítio de Atibaia com mecanismos de ocultação de que o beneficiário seria Lula e 
de que o custeio era da Odebrecht. A pena foi mantida em 2 anos de reclusão. Também foi condenado ao 
pagamento de multa no valor de 6 dias-multa (valor unitário do dia-multa de 1/15 de salário mínimo 
vigente ao tempo do último fato criminoso). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas 
restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e prestação de serviços a comunidade. Vai 
cumprir a pena conforme os termos estabelecidos em seu acordo de colaboração premiada; 

- Emyr Diniz Costa Júnior: diretor de contratos da Construtora Norberto Odebrecht. Supervisionou a obra 
de reforma do Sítio de Atibaia com ocultação do real beneficiário e de que o custeio seria proveniente da 
Odebrecht. Foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão na primeira instância, mas foi absolvido pela 
8ª Turma por ausência de prova acima de dúvida razoável de que o réu tivesse ciência que estava 
branqueando capital ilícito; 

- José Aldemário Pinheiro Filho, vulgo Léo Pinheiro: presidente do Grupo OAS. Foi o responsável pela 
decisão de pagamento de vantagem indevida a Lula na forma de custeio de reformas no Sítio de Atibaia. A 
pena passou de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão para 1 ano e 1 mês, em regime inicial semiaberto. 
Também foi condenado ao pagamento de multa no valor de 7 dias-multa (valor unitário do dia-multa de 5 
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato criminoso); 

- Agenor Franklin Magalhães Medeiros: executivo do Grupo OAS. Participou dos acertos de corrupção nos 
contratos da Petrobras, tendo ciência de que parte da propina era direcionada a agentes políticos do PT. 
Na primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento de mérito em relação a esse réu, denunciado 
por corrupção ativa. A 8ª negou provimento ao apelo do MPF em relação a esse réu; 

- Paulo Roberto Valente Gordilho: diretor técnico da OAS. Encarregou-se da reforma do Sítio em Atibaia, 
com ocultação do real beneficiário e da origem do custeio. Foi condenado a uma pena de 1 ano de 
reclusão na primeira instância, mas foi absolvido pela 8ª Turma por ausência de prova acima de dúvida 
razoável de que o réu tivesse ciência que estava branqueando capital ilícito; 

- José Carlos Costa Marques Bumlai: empresário pecuarista. Seria amigo próximo de Lula e teria sido o 
responsável pela realização de reformas no Sítio de Atibaia, ciente de que o ex-presidente seria o real 
beneficiário. Para ocultar a sua participação e o benefício a Lula, os fornecedores contratados foram pagos 
por terceiros e foram utilizados terceiros para figurar nas notas fiscais. Foi condenado a uma pena de 3 
anos e 9 meses de reclusão na primeira instância, mas foi absolvido pela 8ª Turma por ausência de prova 
acima de dúvida razoável da prática do delito de lavagem de dinheiro; 

- Fernando Bittar: empresário e um dos formais proprietários do Sítio de Atibaia. Participou das reformas, 
ocultando que o real beneficiário seria Lula e que o custeio provinha de Bumlai, do Grupo Odebrecht e do 
OAS. A pena passou de 3 anos de reclusão para 6 anos, em regime inicial semiaberto. Também foi 
condenado ao pagamento de multa no valor de 20 dias-multa (valor unitário do dia-multa de 1 salário 
mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso); 
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- Roberto Teixeira: advogado e amigo de Lula. Teria participado da reforma do Sítio, ocultado documentos 
que demonstravam a ligação da Odebrecht com a reforma e orientado engenheiro da Odebrecht a celebrar 
contrato fraudulento com Bittar para ocultar o envolvimento da Odebrecht no custeio e que o ex-
presidente era o beneficiário. Foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão na primeira instância, mas 
foi absolvido pela 8ª Turma por ausência de prova acima de dúvida razoável da participação de prática do 
delito de lavagem de dinheiro; 

- Rogério Aurélio Pimentel: auxiliar de confiança de Lula. Participou das reformas do Sítio de Atibaia e teria 
atuado na ocultação do custeio por Bumlai e pelo Grupo Odebrecht, assim como do real beneficiário. Na 
primeira instância, foi absolvido de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia. A 8ª Turma 
manteve a absolvição do réu.  

Recursos no TRF4 

Agora os recursos possíveis no tribunal são os embargos de declaração, utilizados para pedido de 
esclarecimento da decisão, quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou 
omissão. Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de dois dias contados da intimação 
dos advogados do acórdão. Como a decisão da 8ª Turma foi unânime, não cabem os embargos infringentes 
e de nulidade. 

Veja mais imagens do julgamento no Flickr do TRF4, clicando aqui. 

Nº 50213653220174047000/TRF 

 

Link: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=14914 
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ANEXO III 

CORRUPÇÃO GENERALIZADA – FRAUDES – ENVOLVIMENTO DE POLÍTICOS, EMPREITEIRAS, 
BANCOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENRRIQUECIMENTO ILÍCITO – FRAUDE ELEITORAL – 

RISCOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – COMPROMETIMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA – 
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – RETROCESSO – IMPUNIDADE  

Os presos nos governos do PT 
Veja a lista  

25 jun 2022 - 15:48  

 

Ex-presidente Lula teve as sentenças de condenação anuladas pelo Supremo Tribunal Federal | Foto: 
Reprodução/YouTube  

Durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva ( 2003- 2010) e de Dilma Rousseff ( 2011 – 2016) a Justiça 
brasileira prendeu políticos filiados ao Partido dos Trabalhadores e executivos de estatais envolvidos em 
esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos dos pagadores de impostos. 
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Veja a lista: 

1. Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil 
2. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios 
3. Othon Silva, ex-presidente da Eletronuclear 
4. Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec, estatal responsável pela administração e construção das 
ferrovias 
5. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras 
6. Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras 
7. Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras 
8. Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa e do BNDES 
9. Paulo Roberto Costa, diretor de Abastecimento da Petrobras 
10. João Vaccari, ex-tesoureiro do PT 
11. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT 
12. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT 
13. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT 
14. Cândido Vaccarezza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados 
15. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado 
16. José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula 
17. Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda no governo Lula 
18. Pedro Barusco, ex-gerente Executivo de Engenharia da Petrobras19 
19. André Vargas, ex-vice presidente da Câmara dos Deputados pelo PT 
20. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República 

Em artigo publicado na Edição 116, Oeste traça um panorama dos sete anos de Operação Lava Jato, com 
suas 79 fases, 295 prisões e R$ 15 bilhões devolvidos aos cofres públicos. 

Leia um trecho: 

“Graças ao roteirista espertalhão, neste outono de 2022 Lula disputa a Presidência caprichando na pose de 
inocente, aciona judicialmente o procurador federal Deltan Dallagnol por “danos morais”, exige a 
condenação de Moro por ter perseguido a alma viva mais pura da nação e afirma que o Petrolão nunca 
existiu. No momento, quem deve explicações é o juiz que cumpriu seu dever. No faroeste à brasileira, é o 
bandido que vence no final.“ 

Link: https://revistaoeste.com/politica/os-presos-nos-governos-do-pt/ 
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Dossiê BNDES: as 86 obras no 
exterior financiadas pelo banco 
(IEJN) 
Desde 1998, banco de fomento liberou US$ 10,5 bilhões em empréstimos a construtoras 
brasileiras no exterior; perda potencial é de US$ 1,5 bilhão, com Venezuela, Cuba e 
Moçambique 

08/11/2019 

Foto: Pixabay 
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Destaque na suposta “caixa-preta” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), os empréstimos para a exportação de serviços de engenharia, ou seja, 
para financiar obras de empreiteiras brasileiras no exterior, são uma das principais fontes 
de dor de cabeça para a instituição de fomento. Até o segundo trimestre deste ano, o 
total atrasado no pagamentos das dívidas de Venezuela, Cuba e Moçambique era de US$ 
554 milhões (R$ 2,305 bilhões, pelo câmbio de terça-feira, 1 de outubro). 

De 1998 para cá, o BNDES contratou US$ 15,276 bilhões nesse tipo de operação, 
conforme levantamento feito pelo Estado no site do banco. Após analisar 662 operações 
de crédito em planilhas e contratos de financiamento (oito delas foram canceladas 
integralmente, sem liberar um centavo sequer), o levantamento chegou a 86 obras 
financiadas em 15 países, como detalhado a seguir. No total, o banco de fomento liberou 
US$ 10,499 bilhões para essas operações – os cancelamentos de operações, a partir de 
maio de 2016, contribuíram para os valores desembolsados ficarem abaixo dos 
contratados. 

Os valores contratados, com os quais o levantamento trabalha, podem ser um pouco 
diferentes do que os desembolsados porque esses empréstimos são de longo prazo, ou 
seja, o crédito aprovado, no início do projeto, é liberado aos poucos, ano a ano, à medida 
que a obra vai andando. No caso de empréstimos suspensos ou cancelados, o valor 
contratado pode ficar muito acima do efetivamente desembolsado. 

O BNDES projeta uma perda potencial com os financiamentos a obras no exterior de US$ 
1,5 bilhão (R$ 6,3 bilhões), como anunciado no último dia 15. A estimativa foi baseada 
na soma das dívidas em atraso com o que falta receber dos três países inadimplentes. 
Mais da metade desse valor (R$ 3,7 bilhões) são empréstimos para obras tocadas pela 
Odebrecht, com a qual o BNDES projeta uma perda total de R$ 14,6 bilhões, como 
mostrou o Estado na última segunda, 30. 

O debate e as críticas sobre os empréstimos para obras no exterior remontam pelo 
menos a 2013, obrigando o banco de fomento a ampliar os dados disponíveis desde 
então. Seis anos depois, quando o atual presidente do BNDES, Gustavo Montezano, 
assumiu o cargo com a tarefa de “abrir a caixa-preta” encomendada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, já não havia muito a revelar. Dois meses após Montezano iniciar seu trabalho, 
o BNDES anunciou a estimativa de perda potencial. 

Em entrevista ao Estado, Montezano criticou a governança da política de financiamento 
às exportações, defendeu mudanças nas regras, segundo ele já em estudo na Secretaria 
Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, mas 
ressaltou a importância do apoio governamental à atividade. “A exportação de serviços é 
um negócio importante. Não podemos parar de fazer por causa disso. Errou, errou, como 
País, conserta e faz direito”, disse o presidente do BNDES. 

O levantamento do Estado demonstra, como já era sabido, que os empréstimos às obras 
no exterior foram concentrados. Angola, que recebeu US$ 3,273 bilhões de US$ 3,946 
bilhões contratados, Argentina, Venezuela e República Dominicana se destacam entre os 
países importadores. Das 86 obras mapeadas, 31 estão em Angola, ou 36% do total. Em 
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seguida vem a República Dominicana, com 16, ou 18,6% do total. Empreiteira com mais 
contratos no exterior, a Odebrecht recebeu US$ 7,984 bilhões, 76% do total 
efetivamente desembolsado para os empréstimos. “A Odebrecht foi o carro-chefe nesse 
produto. O Brasil fazia pouco isso e ela se lançou”, disse Montezano. 

O BNDES contratou US$ 15,276 bilhões para 662 operações analisadas no levantamento 
feito pelo Estado. Os valores contratados podem ser diferentes do que os desembolsados 
porque o crédito é liberado aos poucos. 

Angola 

Embora os inadimplentes Cuba e Venezuela sejam, frequentemente, os mais citados nas 
críticas à “caixa-preta” dos empréstimos do BNDES para obras no exterior, Angola foi o 
país que mais recebeu recursos desses financiamentos. 

Entre 1998 e 2016, o BNDES concedeu US$ 3,946 bilhões em empréstimos para Angola 
contratar construtoras brasileiras, com destaque para a Odebrecht. Até junho de 2019, 
foram desembolsados US$ 3,273 bilhões nessas operações. Angola ainda deve US$ 639 
milhões e não tem nenhuma parcela da dívida em atraso, segundo dados do site do 
banco de fomento. 

Estudioso das relações entre Brasil e Angola, o pesquisador Mathias de Alencastro, do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), cita a ascensão econômica do país 
da costa oeste da África após o fim da guerra civil, em 2002, e a presença histórica da 
Odebrecht por lá como principais responsáveis por tamanha concentração. 

O “Livro Verde”, que procura passar a limpo as operações do BNDES e foi lançado em 
2017, informa que, desde 2007, foram aprovadas 91 operações de financiamento a 
exportações realizadas por 11 empresas brasileiras para fornecimento de bens e serviços 
a Angola. No site do banco, o Estado mapeou 31 projetos de investimento em 
infraestrutura no país – em mais de um caso, uma obra recebeu mais de um empréstimo. 

O fim da guerra civil travada desde 1975, ano da independência de Portugal, pelo 
governista Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e pelo oposicionista União 
Nacional pela Independência Total de Angola (Unita) coincidiu com o período de 
crescimento da economia global que produziu o “boom” no preço das commodities. Ao 
mesmo tempo em que precisava reconstruir a infraestrutura após 30 anos de conflito, 
Angola, com a petroleira estatal Sonangol, se tornou um dos principais produtores de 
petróleo na África subsaariana, ao lado da Nigéria. 

Para Alencastro, isso tornou a ex-colônia portuguesa estratégica no Atlântico Sul para o 
Brasil, independentemente de conotações político-partidárias. Embora o MPLA fosse 
alinhado com o bloco socialista, no contexto da Guerra Fria que marcou a guerra civil 
angolana, o governo militar do general Ernesto Geisel foi o primeiro a reconhecer Angola 
como país independente, ainda em 1975. Isso impulsionou a presença das empreiteiras 
brasileiras no país africano, principalmente a partir dos anos 1980. 
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Segundo o pesquisador do Cebrap, a presença da Odebrecht em Angola ficou enraizada. 
A empreiteira chegou a ser a maior empregadora privada no país, com 30 mil 
funcionários, e participou ativamente no projeto político do governo angolano, à época 
presidido por José Eduardo dos Santos, disse Alencastro. 

Construção da Usina Hidrelétrica de Laúca. Foto: Reprodução 

 

BAIXE O CONTRATO | BAIXE O CONTRATO 
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Dos US$ 4 bilhões em empréstimos contratados para Angola, US$ 3,1 bilhões foram para 
obras tocadas pela Odebrecht, a partir de meados da década de 2000. Os projetos 
incluem investimentos em rodovias, saneamento, abastecimento de água, geração e 
distribuição de energia elétrica e habitação. 

O maior deles, a construção da Hidrelétrica de Laúca, a cargo da Odebrecht, recebeu 
financiamento de US$ 646 milhões, em duas operações. Um dos empréstimos, de US$ 
500 milhões, está na lista de 25 suspensos em maio de 2016, por suspeitas de 
corrupção. 

Também foram paralisados os créditos para a construção da Hidrelétrica de Cambambe, 
outra a cargo da Odebrecht, que recebeu empréstimos de US$ 464,4 milhões no total, e 
a construção da Autoestrada Periférica de Luanda, capital angolana, cujas obras foram 
divididas pela Odebrecht e pela Queiroz Galvão, com financiamento de US$ 372,6 
milhões. 

Argentina 

A vizinha Argentina é o segundo país que mais recebeu recursos de empréstimos do 
BNDES para financiar obras no exterior. De 1998 a junho passado, foram liberados US$ 2 
bilhões para essas operações. A Argentina ainda deve US$ 203 milhões ao BNDES – não 
há registros de atrasos nos pagamentos da dívida. 

O Estado mapeou oito obras tocadas por empreiteiras brasileiras com financiamento do 
BNDES. No total, foram contratados US$ 2 bilhões. O principal projeto é ampliação da 
rede de gasodutos operados pelas empresas Transportadora de Gás Del Norte (TGN) e 
Transportadora de Gás Del Sur (TGS), que recebeu empréstimos entre 2007 e 2013, no 
valor total de US$ 1 bilhão. As obras foram tocadas pela Odebrecht. 
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Obra de ampliação do Gasoduto General San Martin. Foto: Reprodução 
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A empreiteira baiana também foi responsável pelas obras do segundo maior projeto 
financiado pelo BNDES, a construção da planta de tratamento e do sistema de 
distribuição de água de Paraná de las Palmas, que recebeu US$ 293,9 milhões do banco 
de fomento, entre 2011 e 2015. Essa operação, porém, está entre os 25 financiamentos 
suspensos em maio de 2016 por suspeitas de corrupção. O crédito de US$ 165 milhões 
para a construção do Aqueduto do Chaco, outra obra a cargo da Odebrecht, também está 
na lista. 

Venezuela 

Terceiro maior destino dos empréstimos do BNDES para obras no exterior, a Venezuela 
recebeu US$ 1,507 bilhão, de 2001 até o segundo trimestre de 2019, de um total de US$ 
2,970 bilhões em financiamentos contratados. Em grave crise econômica e política, o país 
de Nicolás Maduro é também o caso mais grave de inadimplência entre os países que têm 
dívida externa com o BNDES. Até o segundo trimestre deste ano, os pagamentos em 
atraso somavam US$ 374 milhões. Por causa do calote, o BNDES reservou R$ 2,236 
bilhões no balanço de 2018 para absorver os atrasos. 

Alvo frequente das críticas do presidente Jair Bolsonaro, por causa da proximidade dos 
governos de Maduro e de seu antecessor, Hugo Chávez, com os governos do PT, os 
empréstimos estão concentrados em poucos projetos de alto valor. O Estado mapeou 
sete obras no site do BNDES. 



284 
 

Os maiores empréstimos foram para a construção da Usina Siderúrgica Nacional, tocada 
pela Andrade Gutierrez, com empréstimo de US$ 865 milhões, e da Linha 2 do Metrô de 
Los Teques, a cargo da Odebrecht, com US$ 862 milhões. 

Construção da Usina Siderúrgica Nacional. Foto: Reprodução 
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A obra do metrô recebeu inicialmente US$ 527,8 milhões, em 2009, mas teve um crédito 
complementar de US$ 334,2 milhões, contratado em junho de 2015. A operação 
complementar não está nas planilhas disponíveis no site do BNDES. Só é possível chegar 
a ela pela lista de contratos disponível no site. O contrato foi firmado pelas autoridades 
venezuelanas no fim de 2014, transição do primeiro para o segundo governo Dilma 
Rousseff, quando houve troca na equipe econômica, mas só seria assinado pelo BNDES 
seis meses depois. 

O mesmo ocorreu com um crédito suplementar de US$ 200 milhões para a construção da 
Linha 5 do Metrô de Caracas e com o financiamento de US$ 368,9 milhões para obras de 
saneamento da Bacia do Rio Tuy, num projeto que envolvia infraestrutura, como a 
construção de pontes. Esses dois contratos também foram firmados pelas autoridades 
venezuelanas no fim de 2014, mas só seriam assinados pelo BNDES em junho de 2015. 

A assessoria de imprensa do BNDES explicou que essas operações não estão nas 
planilhas disponíveis no site do banco porque foram integralmente canceladas, sem que 
houvesse desembolsos de recursos. 

Questionado se não foi temerário conceder esses empréstimos quando já se sabia das 
investigações da Operação Lava Jato envolvendo as construtoras, Luciano Coutinho, 
presidente do BNDES à época, disse, por escrito: “Tão logo teve conhecimento de 
práticas de corrupção em obras no exterior, o BNDES suspendeu, ainda na minha gestão, 
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no início de 2016, as operações de financiamento com empresas implicadas, aguardando 
o desenrolar das investigações e, posteriormente, a conclusão de acordos de leniência”. 

Cuba 

O financiamento de US$ 682 milhões para a modernização do Porto de Mariel, em Cuba, 
em cinco operações entre 2009 e 2013, é um dos símbolos da “caixa-preta” do BNDES. A 
decretação de sigilo sobre documentos relacionados aos empréstimos para Cuba, em 
2012, contribuiu para o banco ganhar a pecha de pouco transparente. Tido como decisão 
ideológica, resultante da proximidade do PT com o regime comunista dos irmãos Castro, 
o financiamento para o projeto tocado pela Odebrecht caiu como uma luva no discurso de 
crítica às operações do BNDES pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Decidido pelo então ministro do Desenvolvimento do primeiro governo Dilma Rousseff, 
Fernando Pimentel, o sigilo foi revelado em abril de 2013. Embora tenha recaído também 
sobre as operações com Angola, sob argumento de que as informações eram 
“estratégicas” e incluíam “sigilo comercial”, a ideia de falta de transparência colou sobre 
Cuba. 

Entre as informações protegidas pelo sigilo estavam as “excepcionalidades” concedidas 
no empréstimo para as obras em Mariel. Já se sabia que as condições eram favoráveis, 
com juros de 4,44% a 6,91% ao ano (varia conforme a operação) e prazo de 25 anos 
(em todos os empréstimos). 

Ao divulgar uma nota com “informações sobre operações de financiamento à exportação 
de serviços” no dia 15 de setembro, o BNDES chamou a atenção para condições 
excepcionais nesse financiamento. Assim como nos demais empréstimos para obras no 
exterior, que são garantidos pelo Seguro de Crédito à Exportação (SCE), com recursos do 
Fundo de Garantia à Exportação (FGE), as condições de crédito foram definidas pelo 
governo federal, no âmbito da Câmara de Comércio Exterior (Camex). 

Da mesma forma, as “excepcionalidades” foram aprovadas na 72ª Reunião do Conselho 
de Ministros da Camex, em maio de 2010, como mostra a ata do encontro, 
disponibilizada pelo órgão federal em seu site na sexta-feira, 13/9. As exceções foram 
aprovadas na segunda operação de crédito para as obras em Mariel, de US$ 108,7 
milhões, contratada em novembro de 2010. O prazo “regulamentar” de empréstimos do 
tipo era de 12 anos, mas Cuba recebeu 25 – o benefício foi estendido às cinco operações 
para a obra. Outras “excepcionalidades” foram o fato de a garantia cobrir 100% dos 
riscos (a cobertura regulamentar é de 95%) e a contragarantia incluir depósitos numa 
conta nacional de Cuba e não numa conta no exterior, como o usual. 
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Ampliação do Porto de Mariel e infraestrutura de acesso. Foto: Reprodução 
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Em 2018, Cuba começou a atrasar o pagamento da dívida – US$ 62 milhões em parcelas 
atrasadas, até o segundo trimestre de 2019 –, colocando mais lenha na fogueira. 

O saldo devedor da ilha caribenha, incluindo atrasados, é de US$ 561 milhões. Além do 
Porto de Mariel, há um empréstimo de US$ 150 milhões, para a modernização de 
aeroportos, projeto também a cargo da Odebrecht. Esse financiamento não consta nas 
planilhas disponíveis no site do BNDES, mas o contrato do empréstimo está lá. A 
operação está na lista de 25 financiamentos suspensos pelo BNDES em maio de 2016. A 
assessoria de imprensa do BNDES explicou que essa operação não está nas planilhas 
disponíveis no site do banco porque foi integralmente cancelada, sem que houvesse 
desembolsos de recursos. 

O terceiro projeto, a construção de uma fábrica de soluções para hemodiálise, pela 
construtora TPRO Engenharia – hoje extinta –, recebeu empréstimo de US$ 14,876 
milhões. 

Os atrasos no pagamento dos empréstimos de Cuba se seguiram a dificuldades que 
abateram a economia local. Segundo agências internacionais de notícias, a crise da 
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Venezuela, que subsidiava o fornecimento de petróleo à ilha caribenha, a reversão de 
parte da distensão diplomática com os Estados Unidos, após a posse de Donald Trump, e 
os danos causados pela passagem do furacão Irma, em 2017, atingiram em cheio a 
economia cubana. 

Moçambique 

Ex-colônia portuguesa na costa leste da África, Moçambique contratou apenas dois 
empréstimos com o BNDES para obras de infraestrutura, mas tem destaque na “caixa-
preta” dos financiamentos a serviços de construtoras brasileiras no exterior por causa da 
inadimplência. O país africano tem US$ 118 milhões atrasados com o BNDES, com uma 
dívida total de US$ 184 milhões. Além da crise econômica, o país foi atingido em 2018 
pelo ciclone Idai, que deixou cerca de 500 mortos por lá. 

A maior obra financiada em Moçambique, a construção da Barragem de Moamba-Major, 
no Rio Incomati, ficou a cargo da Andrade Gutierrez e teve empréstimo de US$ 320 
milhões. A obra acabou entrando no radar das investigações da Lava Jato – o empréstimo 
faz parte dos 25 financiamentos suspensos em maio de 2016. 

Na Lava Jato, o caso ganhou contornos de conspiração internacional. Como mostrou 
o Estado em 2016, no fim de 2011, o engenheiro Marcelo Elísio de Andrade, alto 
executivo da Andrade Gutierrez, foi estrangulado pelo próprio segurança, em sua casa, 
em Maputo, capital moçambicana 

Cinco dias depois, a Polícia Federal (PF) apreendeu no Aeroporto Internacional de 
Cumbica, em Guarulhos (SP), 30 mil euros enviados do país africano via malote da 
empresa. O dinheiro pertencia à vítima, foi retirado de sua residência e despachado por 
um ex-funcionário do grupo. 

O executivo, morto aos 57 anos, era o responsável pela Zagope Construções e 
Engenharia, braço da Andrade Gutierrez na África. A vítima estava em Moçambique desde 
2010 e o principal projeto tocado pelo executivo era justamente a construção da 
Barragem de Moamba-Major. 
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Aeroporto de Nacala. Foto: Reprodução 
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O outro projeto financiado pelo BNDES, tocado pela Odebrecht, foi a construção do 
Aeroporto de Nacala, no norte do país. Foi nessa operação em que houve atrasos por 
parte de Moçambique. A cidade é também ponto de escoamento, via porto, da mina de 
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carvão de Moatize, da mineradora Vale. A companhia brasileira opera o Corredor de 
Nacala, via férrea que liga a mina ao porto. Apesar da operação da Vale, o aeroporto 
virou um elefante branco, como mostrou o Estado no fim de 2017. 

República Dominicana 

A República Dominicana é o quarto maior destino dos financiamentos do BNDES às obras 
no exterior. O Estado mapeou 16 obras tocadas por construtoras brasileiras no site do 
banco, com US$ 2,6 bilhões contratados em empréstimos. De 1998 até o primeiro 
trimestre deste ano, foi desembolsado US$ 1,215 bilhão. A dívida remanescente da ilha 
caribenha com o banco brasileiro é de US$ 326 milhões. 

Os valores só não são maiores porque o BNDES suspendeu sete financiamentos a obras 
de construtoras brasileiras por lá – ao lado da Venezuela, o país caribenho foi o que mais 
teve operações na lista de 25 financiamentos paralisados em maio de 2016. 

Entre as operações suspensas está o maior empréstimo para o País, de US$ 656 milhões, 
para a construção de uma usina termelétrica pela Odebrecht. O financiamento foi 
contratado em março de 2015, um ano após a Operação Lava Jato ter sido deflagrada. 
Questionado se o BNDES não correu risco ao aprovar o financiamento nessa ocasião, 
Luciano Coutinho, então presidente do banco, disse que, “tão logo teve conhecimento de 
práticas de corrupção em obras no exterior”, as operações com “empresas implicadas” 
foram suspensas. 

Outro financiamento paralisado foi o destinado para as obras de duas represas: 
Montegrande e Sábana Yegua. Os projetos eram tocados pela Andrade Gutierrez. O 
financiamento, de US$ 249,6 milhões, foi concedido em 2013, com juros de 3,805% ao 
ano e prazo de 150 meses – os detalhes foram revelados pelo Estado em maio de 2015. 

Essa e mais outras três operações não constam nas planilhas disponíveis no site do 
BNDES, mas os contratos dos financiamentos estão lá. A assessoria de imprensa do 
BNDES explicou que essas operações não estão nas planilhas disponíveis no site do banco 
porque foram integralmente canceladas, sem que houvesse desembolsos de recursos. 
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Reconstrução da Estrada Cibao Sur. Foto: Reprodução 
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Equador 

O Equador é o quinto país que mais recebeu financiamentos do BNDES para obras de 
empreiteiras brasileiras no exterior, com US$ 685 milhões desembolsados de 1998 até o 
segundo trimestre deste ano – valor ligeiramente superior ao de Cuba. O país sul-
americano ainda deve US$ 119 milhões ao BNDES. Não há registros de atrasos nos 
pagamentos no site do banco. 

A maioria dos empréstimos foi concedida no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. 
O Estado mapeou sete obras financiadas pelo BNDES. Se somados todos os 
empréstimos, o total contratado chega a US$ 712,7 milhões desde 1998. Nenhum projeto 
no Equador foi suspenso por suspeitas de corrupção. 

Projeto de irrigação no Rio Daule. Foto: Reprodução 
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Peru 

Embora apenas duas obras no Peru tenham sido financiadas pelo BNDES, os valores 
desembolsados somam US$ 348 milhões desde 1998. Isso porque um dos projetos é a 
construção da Central Hidrelétrica de Chaglla e de sua linha de transmissão, que recebeu 
empréstimo de US$ 340,4 milhões. As obras foram feitas pela Odebrecht. 

O Peru já pagou US$ 445 milhões de volta ao BNDES, mas o site do banco não informa o 
saldo devedor. A explicação é que são financiamentos a entes privados, e não a 
governos. No caso de empresas, o dado sobre saldo devedor está protegido por sigilo 
bancário. A Central Hidrelétrica de Chaglla era um projeto da própria Odebrecht. 
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Central Hidrelétrica de Chaglla e a linha de transmissão. Foto: Reprodução 
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Em meio a seu processo de reestruturação financeira, a construtora vendeu o 
empreendimento, em 2017, para a China Three Gorges Corporation (CTG), dona da Usina 
Hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo. Em entrevista ao Estado em janeiro 
passado, Luciano Guidolin, presidente da Odebrecht S.A., disse que a hidrelétrica, 
avaliada por ele em US$ 1,4 bilhão, só pôde ter a venda concluída no fim de 2018, após a 
empresa firmar acordo de leniência com as autoridades peruanas. 

Desdobramentos das investigações iniciadas pela Lava Jato foram devastadores no Peru. 
Os quatro últimos presidentes do país vizinho foram investigados – em abril de 2019, um 
deles, Alan García, cometeu suicídio. As investigações só foram possíveis graças 
aos acordos de leniência firmados entre o Ministério Público peruano e a Odebrecht e à 
cooperação com a força-tarefa da Lava Jato no Brasil. 

Guatemala 

Apenas uma obra, da Odebrecht, foi financiada pelo BNDES na Guatemala. O projeto 
previa a ampliação do trecho ocidental da Rodovia Centro-Americana. O empréstimo, de 
US$ 280 milhões, foi firmado em fevereiro de 2013 e não terminou de ser desembolsado 
– a operação está na lista dos 25 financiamentos suspensos em maio de 2016, por 
suspeitas de corrupção. 

Obras de reabilitação e ampliação da Rodovia centro-americana, trecho Ocidental 
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Gana 

Gana, país da costa oeste da África, teve dois empréstimos do BNDES para financiar 
obras, recebendo US$ 154 milhões desde 1998. O maior projeto são as obras dos trechos 
5 e 6 da construção do trecho oriental da Estrada Nacional N2, tocadas pela Andrade 
Guiterrez. O empréstimo foi de US$ 202 milhões, firmado em julho de 2013, mas o valor 
não foi totalmente desembolsado – o financiamento foi um dos 25 suspensos em maio de 
2016 por suspeitas de corrupção. 

Construção de um hangar, um edifício de apoio e um alojamento para pilotos na Base 
Aérea de Acra. Foto: Reprodução 
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México 

O único empréstimo do BNDES para obras no México foi concedido à subsidiária da 
petroquímica Braskem, para a construção de um complexo petroquímico por lá. A obra foi 
tocada pela Odebrecht, que é dona da Braskem, ao lado da Petrobrás. O empréstimo, 
firmado em 2012, foi de US$ 90 milhões, totalmente liberados. Por questão de sigilo 
bancário e comercial, o BNDES não informa em seu site quanto a Braskem deve por esse 
financiamento. 
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Complexo petroquímico da Braskem Idesa para produção de polietileno. Foto: 
Reprodução 
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Paraguai 

O único empréstimo do BNDES para o Paraguai, de US$ 77 milhões, já integralmente 
pago, foi concedido no início dos anos 2000. Os recursos financiaram obras de 
reabilitação da rodovia Ruta 10, a cargo da construtora ARG. 

Reabilitação da rodovia Ruta 10. Foto: Reprodução 
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Honduras 

Honduras foi o destino de apenas um empréstimo do BNDES para uma obra, tocada pela 
Queiroz Galvão. O financiamento, de US$ 145 milhões, foi concedido em junho de 2013, 
mas apenas US$ 59 milhões foram liberados – a operação está entre as 25 suspensas 
pelo BNDES em maio de 2016, sob suspeitas de corrupção. 

Obras dos lotes 2 e 3 da construção do Corredor Logístico de Honduras 
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Costa Rica 

O único empréstimo do BNDES para obras na Costa Rica financiou a construção da Usina 
Hidrelétrica de Balsa Inferior, a cargo da empreiteira OAS. O empréstimo, de US$ 44,2 
milhões, foi firmado em março de 2013. Todo o valor já foi desembolsado. A Costa Rica 
ainda deve US$ 26 milhões e não tem nenhuma parcela em atraso com o BNDES, 
conforme os dados disponíveis no site do banco de fomento. 
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Construção da Usina Hidrelétrica de Balsa Inferior. Foto: Reprodução 
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Uruguai 

São três empréstimos do BNDES para obras de construtoras brasileiras no Uruguai. O 
país vizinho recebeu US$ 31 milhões em financiamentos desde 1998. O maior projeto é 
do fim dos anos 1990, e teve três operações de crédito, firmadas entre 1999 e 2001, no 
valor total de US$ 21,3 milhões – o projeto Águas de Maldonado, cujas obras foram 
tocadas pela Odebrecht. 

Os outros dois empréstimos, em valores menores, foram concedidos a empresas privadas 
uruguaias. Um financiou obras de renovação na rede de gás da capital Montevidéu. O 
outro, a construção de uma linha de transmissão. 

Os dados sobre as operações com o Uruguai têm uma particularidade: diferentemente 
dos demais países, os contratos dos financiamentos não estão disponíveis no site do 
banco. Segundo a assessoria de imprensa do BNDES, isso ocorreu porque a modalidade 
dos empréstimos feitos para serviços prestados no Uruguai “seguem o padrão usual de 
mercado no qual há apenas o desconto de títulos de crédito”. 
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Projeto Águas de Maldonado 

 

SEM CONTRATO DISPONÍVEL 

Texto: Vinicius Neder e Mariana Durão 

Fonte O Estado de S.Paulo 

Link: https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/11/08/dossie-bndes-as-86-obras-no-exterior-
financiadas-pelo-banco-iejn/ 

 

  



306 
 

ANEXO IV 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENRRIQUECIMENTO ILÍCITO – FRAUDE ELEITORAL – RISCOS 
AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – COMPROMETIMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA – LESÃO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO – RETROCESSO – IMPUNIDADE  

 

Ao menos nove ministros de Lula já foram 
investigados; veja a lista  
Nomes anunciados pelo presidente eleito já foram condenados por crimes como caixa dois e 
improbidade administrativa  

 Brasília | Do R7, em Brasília  
 23/12/2022 - 17h42 (Atualizado em 23/12/2022 - 18h26)  

 

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia novos ministros que comporão o governo. 

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022  
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O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já anunciou, até esta sexta-feira (23), o nome de 21 
ministros que farão parte do governo a partir do ano que vem. Nove deles já estiveram envolvidos em 
escândalos e foram alvo de inquéritos judiciais. 

Um deles é o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em 2019, ele foi condenado por falsidade 
ideológica eleitoral (caixa dois) na campanha de 2012, quando se elegeu prefeito de São Paulo. A pena 
imposta pela Justiça Eleitoral foi de quatro anos e seis meses em regime semiaberto. 

Haddad foi denunciado por caixa dois de R$ 2,6 milhões na prestação de contas da empresa UTC 
Engenharia. Em 2021, no entanto, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) absolveu o ex-
prefeito por falta de provas. 

 

Outro exemplo é o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, alvo de uma investigação em curso no STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) que apura se ele cometeu os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e 
fraude na época em que foi presidente do Consórcio Nordeste, devido a uma licitação de quase R$ 50 
milhões para a compra de respiradores que nunca foram entregues. 

Costa se defende das acusações: “Não tem ninguém mais ansioso para que essa apuração seja finalizada. 
Queremos a solução disso. Os culpados vão para o 'xilindró'. Desejo e comento que estou ansioso para que 
isso seja concluído”. 

Veja a lista dos demais ministros que já foram oficialmente investigados: 

• Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública): foi alvo de inquérito da PGR por suspeita de ilegalidades em um 
contrato de fornecimento de combustível para o helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do 
Maranhão. Em 2020, a investigação foi arquivada pelo STJ. À época, ele reclamou do uso indevido de 
procedimentos judiciais e policiais para fins políticos por parte da PGR (Procuradoria-Geral da República). 

• Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais): foi acusado por um delator da operação Lava 
Jato de ter negociado para ficar com uma parte do laboratório Labogen, empresa que era usada pelo 
doleiro Alberto Youssef para fraudar contratos milionários do Ministério da Saúde. A defesa dele disse que 
nem uma apuração concluída pela CGU (Controladoria-Geral da União) nem uma investigação da Polícia 
Federal encontraram nenhum vínculo de Padilha com irregularidades. 

• Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação): em 2019, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de 
Pernambuco por improbidade administrativa pela contratação para gerenciar a iluminação pública da 
cidade. À época, a defesa dela disse que não houve prejuízo ao patrimônio público municipal e que a 
sentença da Justiça reconheceu que Luciana não recebeu nem desviou dinheiro público. 

• Jorge Messias (Advocacia-Geral da União): ficou conhecido como "Bessias" por ter tido o nome citado na 
interceptação de uma conversa entre Lula e Dilma em 2016. Ele seria o responsável por entregar o termo 
de posse como ministro ao ex-presidente. A intenção seria deixar Lula com foro privilegiado. Ele não se 
manifestou. 

• Márcio França (Portos e Aeroportos): investigado em inquérito de desvios na Saúde. Foi alvo de operação 
da Polícia Civil em janeiro deste ano. Em sua defesa, ele disse que a operação era política, e não policial, e 
afirmou não ter nenhuma relação comercial nem advocatícia com as pessoas jurídicas e físicas envolvidas 
na investigação. 
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• Luiz Marinho (Trabalho e Emprego): foi condenado neste ano pela 8ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com o ex-prefeito de Santo André Carlos Grana, por nepotismo 
cruzado. A ação foi movida pelo Ministério Público de São Paulo, com o argumento de que foram dados 
cargos de confiança à filha de Grana em São Bernardo do Campo, onde Marinho foi prefeito, e à cunhada 
de Marinho em Santo André. Os dois foram condenados ao pagamento de multa equivalente a seis vezes a 
última remuneração. 

• Wellington Dias (Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome): foi alvo de uma 
operação da Polícia Federal em 2020 que investigou os crimes de organização criminosa, lavagem de 
dinheiro e fraudes em licitações na Secretaria da Educação do Piauí, estado do qual foi governador. À 
época, ele classificou a operação como “ridícula” e “mais um espetáculo em nome de investigação”. 

• Camilo Santana (Educação): em 2011, quando era secretário das Cidades do Ceará, teve o nome 
envolvido no escândalo dos banheiros, esquema no qual a secretaria teria desviado milhões de reais que 
seriam utilizados na construção de sanitários populares. Santana se defendeu à época e disse que os 
contratos foram assinados antes que ele tivesse assumido o posto. 

Link: https://noticias.r7.com/brasilia/ao-menos-nove-ministros-de-lula-ja-foram-investigados-veja-a-lista-
23122022 
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ANEXO V 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENRRIQUECIMENTO ILÍCITO – POSSIBILIDADE DE USO DE 
RECURSOS DESVIADOS PARA A PRATICA DE FRAUDE ELEITORAL – RISCOS AO SISTEMA 

DEMOCRÁTICO – COMPROMETIMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA – LESÃO AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO – RETROCESSO – IMPUNIDADE  

 
Operação Cianose 

CGU e PF combatem desvio de recursos pelo 
Consórcio Nordeste 
Operação Cianose aprofunda investigações de fraude e lavagem de dinheiro na aquisição de respiradores 
pulmonares no valor de quase R$ 49 milhões 
Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter link para Copiar para área de 
transferência  
Publicado em 26/04/2022 08h43 Atualizado em 31/10/2022 11h12  
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Esquema criminoso envolve lobistas, empresários, agentes públicos e pessoas jurídicas na Bahia e em São 
Paulo  

A Controladoria-Geral da União (CGU) participa, nesta terça-feira (26/04), da Operação Cianose. O trabalho 
é realizado em parceria com a Polícia Federal (PF). O objetivo é aprofundar as investigações envolvendo 
fraude em contratação, desvio de recursos e lavagem de dinheiro na aquisição de respiradores pulmonares 
pelo Consórcio Nordeste, no valor de R$ 48.748.575,82. 

Investigações 

Em abril de 2020, o Consórcio Nordeste contratou empresa para fornecimento de 300 ventiladores 
pulmonares para utilização em unidades de saúde voltadas ao combate da pandemia. De acordo com o 
que ficou definido pelos integrantes do Consórcio, cada Estado da Região Nordeste receberia 30 
equipamentos, com exceção da Bahia, que ficaria com 60 respiradores. 

O processo de contratação, por meio de dispensa de licitação, foi formalizado pela Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia. Na auditoria realizada pela CGU verificou-se que, apesar dos valores envolvidos e da 
relevância dos equipamentos naquele momento da pandemia, não constava do processo justificativa para 
escolha da empresa, que se dedicava à comercialização de medicamentos à base de Cannabis, assim como 
qualquer comprovação de experiência ou mesmo capacidade operacional e financeira para cumprir o 
contrato. 

Além disso, a auditoria constatou que o pagamento foi feito de forma antecipada, no valor de quase R$ 49 
milhões, sem as devidas garantias contratuais e sem observar as orientações da Procuradoria Geral do 
Estado. Por fim, os respiradores nunca foram entregues e o contrato foi rescindido sem que houvesse a 
restituição da quantia paga, resultando no prejuízo aos cofres públicos correspondente ao valor integral 
contratado (R$ 48.748.575,82). 

Diante desses fatos, em 1º de junho de 2020, a Polícia Civil do Estado da Bahia deflagrou a Operação 
Ragnarok, que resultou na apreensão de documentos e na prisão temporária dos sócios da empresa 
contratada pelo Consórcio e do administrador de outra empresa, que se apresentou como a fabricante dos 
respiradores e também estava envolvida nas negociações. 

O aprofundamento das apurações, que ficou a cargo do Ministério Público Federal, PF e CGU, culminou na 
identificação de um esquema criminoso envolvendo lobistas, empresários, agentes públicos e pessoas 
jurídicas que atuavam, principalmente, na Bahia e em São Paulo.  

Consórcio Nordeste 

O Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) foi criado a 
partir de Protocolo de Intenções assinado, em 14 de março de 2019, pelos governadores dos nove Estados 
da Região Nordeste. 

Em Assembleia realizada no dia 31 de março de 2020, os Estados integrantes do Consórcio decidiram pela 
realização de aquisições conjuntas de bens e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia 
(Resolução nº 06/2020). A operacionalização dessas aquisições coube ao Estado da Bahia, por meio de sua 
Secretaria Estadual de Saúde (SESAB). 

Na época da contratação da empresa para fornecimento dos 300 respiradores, a presidência do Consórcio 
estava a cargo do Governador da Bahia. Para viabilizar essa aquisição, cada Estado transferiu para o 
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Consórcio Nordeste o valor de R$ 4.947.535,80, correspondente a 30 respiradores, a e Bahia o montante 
de R$ 9.895.071,60, referente a 60 respiradores. 

Impacto social 

Dentre os equipamentos médicos de urgência e emergência mais necessários e mais adquiridos durante a 
pandemia, os ventiladores pulmonares tiveram destaque, notadamente, pela característica da doença de 
ocasionar o comprometimento extenso dos pulmões nos casos mais graves. 

À época da contratação da contratação realizada pelo Consórcio Nordeste, todo o país estava em uma 
crescente no número de casos de Covid-19, forçando os Estados e Municípios a abrirem novas unidades de 
atendimento, com ampliação da quantidade de leitos em UTI. Nessas condições, o suprimento de 
respiradores se tornou um desafio e implicou na garantia do direito fundamental à vida. 

Assim, os desvios promovidos pela empresa contratada e demais envolvidos deixou a população de nove 
Estados – que abrangem 1.793 municípios e quase 60 milhões de pessoas – carente não apenas de 
equipamentos imprescindíveis para a sobrevivência de pessoas acometidas da forma mais grave de Covid-
19, como também de recursos que poderiam ser aplicados em diversas outras ações de prevenção e 
combate à pandemia. 

Diligências 

A Operação Cianose consiste no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão na Bahia, Distrito 
Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O trabalho conta com a participação de cerca de 60 policiais federais e 
de 10 auditores da CGU. 

A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União (OGU), mantém a plataforma Fala.BR para o recebimento de 
denúncias. Quem tiver informações sobre esta operação ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode 
enviá-las por meio de formulário eletrônico. A denúncia pode ser anônima, para isso, basta escolher a 
opção “Não identificado”. 

Link: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2022/04/cgu-e-policia-federal-combatem-desvio-
de-recursos-pelo-consorcio-nordeste 
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Senadores com processos judiciais 
Fonte: Congresso em Foco 

Acir Gurgacz 

PDT-RO 

STF  
 
Ação penal 935 - Crimes contra a fé pública | Crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos ou valores | Crimes contra o 
sistema financeiro nacional   

Antonio Anastasia 

PSD-MG 

TRE-MG  
 
Inquérito 4414  - Investigação penal (número do STF)  
 
Inq 4423   - Investigação penal (número do STF)  
 
O que diz o senador:  
“Conforme certidão anexa, do próprio STF, gerada hoje, nada consta contra o Senador Antonio Anastasia no Tribunal. Os dois 
inquéritos que você cita eram apurações que o STF reconheceu a incompetência (0002696-27.2017.1.00.0000, desde 
12/09/2018; 0002705-86.2017.1.00.0000, desde 17/10/2019).” 

Chico Rodrigues 

DEM-RR 

STF  
 
Inquérito 4852 - Investigação penal  
 
TRF-1 (RR)  
 
Ação penal ordinária 0005511-38.2011.4.01.4200  - Peculato  

Cid Gomes 

PDT-CE 

STF  
 
Ação penal 1039 - Crimes eleitorais | Crimes contra a propaganda eleitoral |Difamação na propaganda eleitoral    

Dário Berger 
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MDB-SC 

Processos no STF  
 
Inquérito 4707 - Sob sigilo  
 
O que diz o senador:  
“Com relação ao  Inq 4707, a assessoria informa que já foram prestados detalhados esclarecimentos à justiça acerca de todo o 
procedimento, reforçando a ausência de implicação do senador Dário Berger nos fatos em questão.” 

Eduardo Braga 

MDB-AM 

STF  
 
Inquérito 4707 - Em segredo de Justiça   

Fernando Bezerra Coelho 

MDB-PE 

STF 
 
Inquérito 4005 
Crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos ou valores| Crimes praticados por funcionários públicos contra a 
administração em geral | Corrupção passiva  
 
O que diz o senador: 
"O Inquérito 4513 constitui mero indiciamento, sem a manifestação, até o momento, da Procuradoria-Geral da República ou do 
próprio Supremo Tribunal Federal.” 

Fernando Collor 

PROS-AL 

STF  
 
Ação Penal 1025 - Investigação Penal  
 
Inquérito 3883 - Crimes Previstos na Legislação Extravagante | Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores.  

Flávio Bolsonaro 

TJRJ 
 
Inquérito 0011759-58.2020.8.19.0000 

Izalci Lucas 



314 
 

PSDB-DF 

TJDFT  
 
Inquérito 4161 - Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral | Peculato (número do STF)   
 
Inquérito 3671 - Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral | Peculato (número do STF)   
 
Inquérito 4163 - Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral | Peculato (número do STF)  
 
Ação penal ordinária 0004145-03.2018.8.07.0001 - Peculato  

Jader Barbalho 

MDB-PA 

STF 
 
Inquérito 4707 - Sob sigilo  

Marcio Bittar 

MDB-AC 

STF  
 
Inquéritos 4846 - Investigação penal  

Renan Calheiros 

MDB-AL 

STF 
 
Inquérito 3993 Corrupção Passiva e Lavagem de Dinheiro    
 
Inquérito 4407  Sob sigilo  
 
Inquérito 4851  Investigação Penal  
 
Inquérito 4833  Investigação Penal  
 
Inquérito 4832 Investigação Penal  
 
Inquérito 4492 Peculato e corrupção passiva  
 
Inquérito 4464 Investigação Penal  
 
Inquérito 4382 Investigação Penal  
 
Inq 4326 Quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro   
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Omar Aziz 

PSD-AM 

STF  
 
Inquérito 4663  - Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral | Emprego irregular de verbas ou 
rendas públicas    

Romário 

PL-RJ 

STF  
 
Inquérito 4846 - Investigação Penal  
 
O que diz o senador:  
“O senador Romário usou a verba para divulgação do mandato parlamentar, respeitando todas as regras, de acordo com o que 
determina a lei. Toda documentação que comprova o uso regular, como material impresso, fotos da distribuição à população e 
notas de envio pelos Correios estão reunidos e, por antecipação, já foram apresentados à Justiça. Todas as notas também foram 
apresentadas tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal e devidamente aprovadas nas respectivas prestações de 
contas. O senador tem tranquilidade de que o uso adequado será comprovado ao final do processo.”  

Sérgio Petecão 

PSD-AC 

STF  
 
Inquérito 3851 - Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral | Peculato  
 
TJAC  
 
Ação Penal Ordinária 0009206-07.2018.8.01.0001 Peculato  

Telmário Mota 

PROS-PR 

STF  
 
Inquérito 4296 - Investigação Penal  

Weverton Rocha 

PDT-MA 

TJMA  
 
Ação penal ordinária 0007270-24.2020.8.10.0001- Crime de Lei de Licitações  
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Deputados sob investigação, por ordem alfabética: 

Nome Partido UF Espécie Processo Jurisdição 

Acácio Favacho MDB AP 
Improbidade 
administrativa 

0033722-66.2020.8.03.0001 TJAP 

Aécio Neves PSDB MG 
Organização 
criminosa 

0033722-66.2020.8.03.0001 STF 

Aelton Freitas PP MG 
Improbidade 
administrativa 

0053873-93.2012.8.13.0344 TJMG 

Alcides Rodrigues Patriota GO 
Improbidade 
administrativa 

0017971-91.2015.8.09.0051 TJGO 

Alê Silva Republicanos MG 
Inquérito das Fake 
News Inq 4781 STF 

Aline Gurgel Republicanos AP Crime eleitoral 0600010-98.2020.6.03.0002 TRE-AP 

Aline Sleutjes Pros PR Peculato Inq 4781 STF 

André Abdon PP AP Corrupção 0001805-05.2018.4.01.3100 TRF1 

Angela Amin PP SC 
Improbidade 
administrativa 

0203065-93.2011.8.24.0000 TJSC 

Arthur Lira PP AL Corrupção INQ 3996 STF 

Átila Lira PP PI 
Improbidade 
administrativa 0009618-70.2016.4.01.4000 TRF1 

Baleia Rossi MDB SP Improbidade 
administrativa 

0063974-36.2009.8.26.0506 TJSP 

Benes Leocádio União RN Improbidade 
administrativa 

0100346-65.2017.8.20.0119 TJRN 

Beto Pereira PSDB MS 
Improbidade 
administrativa 

0800657-59.2017.8.12.0047 TJMS 

Beto Rosado PP RN Dano ao Erário 1003715-86.2019.4.01.3400 TRF1 

Bia Kicis PL DF 
Inquérito das Fake 
News 

0023246-04.2021.1.00.0000 STF 

Camilo 
Capiberibe 

PSB AP 
Improbidade 
administrativa 

No TRF: 012834-18.2021.4.01.0000 / 1011541-
93.2019.4.01.3100 / 1011540-
11.2019.4.01.3100 / 1002592-
80.2019.4.01.3100 / NO STJ: AREsp nº 
1771864 / AP e AREsp nº 1997189 / AP 

STJ 

Capitão Alberto 
Neto 

PL AM Crimes militares 0650560-42.2019.8.04.0001 TJAM 

Carla Zambelli PL SP 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Carlos Henrique 
Gaguim 

União TO 
Improbidade 
administrativa 

INQ 4846 STF 

Carlos Jordy PL RJ Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Caroline de Toni PL SC 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 
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Cássio Andrade PSB PA 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1961382 / PA STJ 

Celina Leão PP DF Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1231422 / DF e AREsp nº 1372232 / 
DF 

STJ e 
TJDFT 

Célio Silveira MDB GO 
Improbidade 
administrativa 

0096501-64.2012.8.09.0100 TJGO 

Celso Maldaner MDB SC 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1991875 / SC STJ 

Charles 
Fernandes 

PSD BA 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1979388 / BA STJ 

Christino Aureo PP RJ Falsidade ideologica 0600168-33.2021.6.19.0016 TRE 

Cristiano Vale PP PA Corrupção 1000470-85.2020.4.01.3900 TRF1 

Dagoberto 
Nogueira 

PSDB MS 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2044279 / MS STJ 

Daniel Almeida PCdoB BA Crime eleitoral 0000029-03.2019.6.05.0110 Tre 

Daniel Freitas PL SC Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2022394 / SC STJ 

Daniel Silveira PTB RJ Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Danilo Forte União CE 
Improbidade 
administrativa 

0014606-67.2011.4.01.3400 TRF1 

Darci de Matos PSD SC 
Improbidade 
administrativa 

0033252-27.2006.8.24.0038 TJSC 

Domingos Neto PSD CE 
Improbidade 
administrativa 

0004418-19.2015.8.06.0161 TJCE 

Eduardo 
Bismarck PDT CE 

Improbidade 
administrativa 0800006-55.2022.8.06.0035 TJCE 

Eduardo 
Bolsonaro 

PL SP 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Eduardo Cury PSDB SP 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1902203 / SP STJ 

Emanuel Pinheiro 
Neto 

MDB MT Crime eleitoral 0000060-91.2019.6.11.0001 TRE 

Filipe Barros PL PR Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Flávio Nogueira PT PI Dano ao Erário 0757173-31.2021.8.18.0000 TJPI 

Franco Cartafina PP MG Improbidade 
administrativa 

5009681-73.2018.8.13.0701 TJMG 

General Girão PL RN 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Geninho Zuliani União SP 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2119551 / SP e REsp nº 1955894 / SP TJSP 

Gil Cutrim Republicanos MA 
Improbidade 
administrativa AREsp nº 2098031 / MA STJ 
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Giovani Feltes MDB RS 
Improbidade 
administrativa 

0031321-20.2006.8.21.0087 TJRS 

Gleisi Hoffmann PT PR Corrupção 0058796-36.2016.1.00.0000 STF 

Guiga Peixoto União SP 
Inquérito das Fake 
News 

Inq4781 STF 

Hélio Leite União PA 
Improbidade 
administrativa 

0805156-89.2021.8.14.0015 TJPA 

Herculano Passos Republicanos SP 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1971909 / SP STJ 

Hugo Leal PSD RJ Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2003191 / RJ STJ 

Isnaldo Bulhões 
Jr. 

MDB AL 
Enriquecimento 
ilícito 

0847506-41.2019.8.02.0001 TJAL 

João Carlos 
Bacelar PL BA Falsidade ideológica AP 1043 STF 

João Daniel PT SE Corrupção 0027699-63.2018.8.25.0001 TJSE 

Jorge Solla PT BA 
Improbidade 
administrativa 

0501801-80.2017.8.05.0001 TJBA 

Jorielson PL AP 
Improbidade 
administrativa 0000353-51.2018.4.01.3102 TRF1 

José Medeiros PL MT 
Inquérito das Fake 
News Inq 4781 STF 

José Nelto PP GO Improbidade 
administrativa 

0276275-77.2016.8.09.0047 TJGO 

Joseildo Ramos PT BA Crime eleitoral 0000036-92.2018.6.05.0186 TRE 

Josimar do 
Maranhãozinho PL MA Corrupção Inquérito sob sigilo STF 

Juarez Costa MDB MT 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1900354 / MT STJ 

Julio Cesar 
Ribeiro 

Republicanos DF 
Improbidade 
administrativa 

0706061-14.2017.8.07.0018 TJDFT 

Junior Lourenço PL MA 
Improbidade 
administrativa 

0018707-47.2016.4.01.3700 TRF1 

Júnior Mano PL CE Dano ao erário 0280016-06.2020.8.06.0133 TJCE 

PP SE 
Improbidade 
administrativa 

0803189-
98.2017.4.05.8400 TRF5  

Lafayette de 
Andrada 

Republicanos MG 
Improbidade 
administrativa 

5004759-13.2020.8.13.0056 TJMG 

Leda Sadala Avante AP 
Abuso de poder 
econômico 

0601728-10.2018.6.03.0000 TSE 

Luciano Ducci PSB PR 
Improbidade 
administrativa 5052243-37.2017.4.04.7000 TR4 

Luis Tibé Avante MG Peculato INQ 4892 STF 
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Luiz Antônio 
Corrêa 

PP RJ Improbidade 
administrativa 

0000939-39.2009.4.02.5119 TRF2 

Luiz Nishimori PSD PR 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1996917 / PR STJ 

Luizianne Lins PT CE Dano ao erário 0129707-54.2015.8.06.0001 TJCE 

Magda Mofatto PL GO 
Improbidade 
administrativa AREsp nº 2128791 / GO STJ 

Marcelo 
Squassoni 

Republicanos SP Crime eleitoral 0600054-15.2021.6.26.0141 TRE 

Marco Bertaiolli PSD SP 
Improbidade 
administrativa 

1014186-68.2018.8.26.0361 STJ 

Mário 
Negromonte Jr. 

PP BA Improbidade 
administrativa 

5006674-13.2017.4.04.7000 TRF4 

Marlon Santos PL RS 
Improbidade 
administrativa 

5000277-39.2009.8.21.0006 TJRS 

Marx Beltrão PP AL 
Abuso de poder 
econômico 

802060-04.2018.4.05.0000 TRF5 

Nelho Bezerra Pros CE Peculato 0120007-36.2019.8.06.0091 TJCE 

Neri Geller PP MT Improbidade 
administrativa 

0006854-94.2014.8.11.0015 TJMT 

Neucimar Fraga PP ES 
Improbidade 
administrativa 

0038838-48.2017.8.08.0024 TJES 

Newton Cardoso 
Jr 

MDB MG Improbidade 
administrativa 

1001741-41.2020.4.01.3800 TRF1 

Ney Leprevost União PR 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1892966 / PR STJ 

Odair Cunha PT MG 
Improbidade 
administrativa 

5059031-53.2020.8.13.0024 TJMG 

Osmar Terra MDB RS 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2108749 / RJ STF 

Otoni de Paula MDB RJ 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Paula Belmonte Cidadania DF 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Paulão PT AL 
Improbidade 
administrativa Pet nº 12269 / AL STJ 

Paulinho da 
Força 

Solidariedade SP 
Improbidade 
administrativa 

0001382-88.2005.4.03.6125 STJ 

Paulo Eduardo 
Martins 

PL PR 
Inquérito das Fake 
News 

Inq 4781 STF 

Paulo Guedes PT MG 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 1262140 / MG STJ 

Pedro Augusto 
Bezerra 

PDT CE Crime eleitoral 0004485-29.2018.8.06.0112 TJCE 

Pedro Augusto 
Bezerra 

PL MS 
Falsa comunicação 
de crime 

0024642-50.2020.1.00.0000 TJCE 
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Pedro Lupion PP PR 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1908183 / PR STJ 

Pedro Paulo PSD RJ Corrupção 0002716-18.2017.1.00.0000 STF 

Pedro Uczai PT SC 
Improbidade 
administrativa 

0000317-28.2005.8.24.0018 TJSC 

Pr. Marco 
Feliciano 

PL SP 
Improbidade 
administrativa 

0001882-58.2007.8.26.0355 TJSP 

Rejane Dias PT PI Improbidade 
administrativa 

0829092-19.2019.8.18.0140 TJPI 

Renildo Calheiros PCdoB PE Peculato REsp nº 1953012 / DF STJ 

Ricardo Barros PP PR 
Improbidade 
administrativa 

REsp nº 1905369 / PR STJ 

Ricardo Silva PSD SP Peculato 0028369-82.2016.8.26.0506 TJSP 

Ricardo Teobaldo Podemos PE 
Improbidade 
administrativa 

0805491-41.2019.4.05.8300 TRF5 

Robério 
Monteiro 

MDB RO 
Enriquecimento 
ilícito 

7002122-62.2016.8.22.0018 TRF1 

Robério 
Monteiro 

PDT CE Crime Ambiental 0027616-44.2017.4.01.3700 TRF1 

Roberto Alves Republicanos SP 
Improbidade 
administrativa 

1018694-27.2015.8.26.0114 TJSP 

Rossoni PSDB PR 
Improbidade 
administrativa 

AREsp nº 2094669 / PR STJ 

Severino Pessoa MDB AL Enriquecimento 
ilícito 

0847511-63.2019.8.02.0001 TJAL 

Silvio Costa Filho Republicanos PE 
Improbidade 
administrativa 

0002894-78.2012.8.17.0001 TJPE 

Valdevan 
Noventa 

PL SE Crime eleitoral TPA 41 STF 

Vander Loubet PT MS Corrupção 0033039-48.2018.8.12.0001 TJMS 

Victor Mendes MDB MA Peculato 0013202-27.2019.8.10.0001 TJMA 

Vinicius Farah MDB RJ Crime eleitoral 0600117-22.2021.6.19.0016 TRE 

Vitor Lippi PSDB SP 
Improbidade 
administrativa 1028409-84.2015.8.26.0602 TJSP 

Wilson Santiago Republicanos PB Corrupção 0802413-77.2021.4.05.8200 JFPB 
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ANEXO VI 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – USURPAÇÃO / INTERFERÊNCIA 
NAS ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO – RISCOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – 

COMPROMETIMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – CRIMES 
CONTRA A SAÚDE PÚBLCA – VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - IMPUNIDADE  

 

Decisão do STF sobre isolamento de estados e 
municípios repercute no Senado 
Fonte: Agência Senado 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garante autonomia a prefeitos e governadores 
determinarem medidas para o enfrentamento ao coronavírus repercutiu entre os senadores. Os ministros 
chegaram à conclusão de que estados e municípios podem regulamentar medidas de isolamento social, 
fechamento de comércio e outras restrições, diferentemente do entendimento do presidente Jair 
Bolsonaro, segundo o qual cabe ao governo federal definir quais serviços devem ser mantidos ou não.  

O posicionamento agradou principalmente senadores de oposição. O líder do PDT, senador Weverton 
(MA), por exemplo, disse que foi uma vitória dos entes federados, que precisam ter segurança jurídica para 
tomar as providências necessárias ao combate à pandemia. 

— Havia um atrito de competências, que era muito ruim, porque nesse momento todas as forças têm que 
ser unificadas. O Supremo atendeu nossa ação, que foi proposta pelo PDT, e deu autoridade aos 
governadores, confirmando que eles têm, sim, plenas condições de tratar esse assunto como deve ser 
tratado. É uma crise na saúde pública e, como tal, precisa de todas as providências — afirmou.  

Segundo o parlamentar, a Constituição é clara ao permitir que União, estados e municípios tratem de 
forma conjunta de assuntos relacionadas à saúde pública e, numa situação grave como essa, é preciso que 
todos se mobilizem.  

— Quem está lá no dia a dia, como deputados estaduais, vereadores, governadores e prefeitos, é que 
conhece os problemas locais. Cada região tem sua especificidade, sua estratégia e a forma de lidar com a 
crise. Cabe à União convergir forças e criar condições, principalmente econômicas, para dar suporte aos 
estados enfrentarem de forma efetiva e eficaz essa crise — avaliou.   

Pelas redes sociais, o senador Humberto Costa (PT-PE) mostrou-se a favor da decisão do STF e destacou o 
fato de ter sido uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro:  
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— O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que estados e municípios têm autonomia para 
regulamentar as medidas de isolamento. Bolsonaro, que limpa o nariz e cumprimenta as pessoas nas ruas, 
sai derrotado. Ele não poderá acabar com a quarentena — publicou.  

Federação em risco 

Senadores da base de apoio ao governo pensam de forma diferente. O senador Márcio Bittar (MDB-AC) 
considerou equivocada a decisão do Supremo.  

— Acho que o STF, mais uma vez, ajuda a passar a impressão de que não somos uma 
Federação. Governadores e prefeitos podem fechar suas atividades econômicas e depois pedir para o 
presidente Bolsonaro pagar a conta — avaliou.  

O senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) também discorda do entendimento dos ministros do STF:  

— Acho que a decisão não foi sábia.  Ao invés de botar ordem, vai gerar mais confusão — opinou. 

Medida Provisória 

O assunto foi parar na Suprema Corte depois que o PDT questionou a validade da Medida Provisória 
926/2020, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6.341. Entre outras providências, a MP restringe a liberdade de prefeitos e governadores na tomada de 
ações contra a pandemia.   

Para os ministros do STF, o governo federal somente pode definir sobre serviços e atividades de interesse 
nacional. Fora disso, cabe aos prefeitos e governadores regulamentarem a situação em seus respectivos 
territórios.  

A decisão foi tomada na quarta-feira (15), em sessão realizada por videoconferência. Em março, o ministro 
Marco Aurélio já tinha deferido uma medida cautelar, acolhendo o questionamento do PDT, com o 
argumento de que havia a violação da autonomia dos entes federados.  

Outros pontos da medida provisória continuam valendo, visto que os ministros não viram irregularidade no 
restante do texto.  

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

Fonte: Agência Senado 

Link: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/16/decisao-do-stf-sobre-isolamento-de-
estados-e-municipios-repercute-no-senado 
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ANEXO VII 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – USURPAÇÃO / INTERFERÊNCIA 
NAS ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO QUE ESTABELECEU O SITEMA MISTO DE VOTO 

ELETRÔNIO (URNA + IMPRESSORA) – RISCOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – 
COMPROMETIMENTO DO SUFRÁGIO UNIVERSAL – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – 

CRIMES CONTRA O SISTEMA ELEITORAL – IMPERÍCIA – VIOLAÇÃO DE GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS E DO VOTO IMPRESSO E AUDITÁVEL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

TRANSPARÊNCIA E DA PÚBLICIDADE DO FATO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE AUDITORIA 
– SEGURANÇA NÃO COMPROVADA E VULNERABILIDADES DETECTADAS 

 
Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de 
fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas 

Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter link para Copiar para área de 
transferência  Publicado em 10/11/2022 10h58  

 

Brasília (DF), 10/11/2022 - Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado, ontem (9.11), ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização 
do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou 
inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que 
demandam esclarecimentos. Entre eles: 

- houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos 
computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte; 

- os testes de funcionalidade das urnas (Teste de Integridade e Projeto-Piloto com Biometria), da forma como foram realizados, 
não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o 
funcionamento do sistema de votação; e 

- houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, 
inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. 
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Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que 
foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. 

Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na 
compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, 
criando-se, para esses fins, uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das 
entidades fiscalizadoras. 

Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da Pasta e das Forças Armadas com o Povo brasileiro, a 
democracia, a liberdade, a defesa da Pátria e a garantia dos Poderes Constitucionais, da lei e da ordem. 
 
Ministério da Defesa  

Link: https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/relatorio-das-forcas-armadas-nao-excluiu-a-possibilidade-de-
fraude-ou-inconsistencia-nas-urnas-eletronicas   
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ANEXO VIII 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – RISCOS AO SISTEMA 
DEMOCRÁTICO – COMPROMETIMENTO DO SUFRÁGIO UNIVERSAL – JULGAMENTO 

REALIZADO POR MINISTRO “SUSPEITO” E PARCIAL – IMPERÍCIA – VIOLAÇÃO DE GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS – COMPROMETIMENTO DO SISTEMA ELEITORAL E DESEQUILÍBRIO 

ENTRE CANDIDATOS – FALHA NA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA DE UM PROCESSO ELEITORAL 
JUSTO – CRIME ELEITORAL – AMEAÇA AO DIREITO DE CONTESTAÇÃO – FRAGILIDADE 

JURÍDICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

  

PETIÇÃO CÍVEL (241)  Nº 0601696-47.2022.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL 
 
RELATOR: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 
REQUERENTE: COLIGAÇÃO PELO BEM DO BRASIL, JAIR MESSIAS BOLSONARO 
 
Advogados do(a) REQUERENTE: MARINA ALMEIDA MORAIS - GO46407-A, ADEMAR APARECIDO DA 
COSTA FILHO - SP256786-A, MARINA FURLAN RIBEIRO BARBOSA NETTO - DF70829-A, EDUARDO 
AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF17115-A, TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF11498-A 
Advogados do(a) REQUERENTE: MARINA ALMEIDA MORAIS - GO46407-A, ADEMAR APARECIDO DA 
COSTA FILHO - SP256786-A, MARINA FURLAN RIBEIRO BARBOSA NETTO - DF70829-A, EDUARDO 
AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF17115-A, TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF11498-A 
  

  

DECISÃO 
  

Trata-se de petição, com base no art. 80, § 2º, da Resolução TSE n. 23.610, de 2019, 
apresentada em regime de urgência pela COLIGAÇÃO PELO BEM DO BRASIL e por JAIR MESSIAS BOLSONARO, 
pela qual requerem: (i) a imediata suspensão da propaganda de rádio da Coligação Brasil da Esperança em 
todo o território nacional, com a retirada e o bloqueio do respectivo conteúdo do pool de emissoras, bem 
como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas, até que se atinja o número de 
inserções usurpadas da Coligação peticionária; (ii) a apuração administrativa do fato, por meio da 
instauração do respectivo processo administrativo, com vistas à responsabilização dos envolvidos. 
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Os autos foram a mim redistribuídos, nos termos da certidão ID 158286217, por se tratar de 
pedido de natureza administrativa dirigido à Presidência deste Tribunal Superior. 

No despacho ID 158286438, determinei, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que a 
Coligação requerente aditasse a petição inicial com a juntada de provas e/ou documentos sérios que 
comprovem a sua alegação, sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia e determinação de 
instauração de inquérito para apuração de crime eleitoral praticado pelos autores. 

Em aditamento, os peticionantes juntaram aos autos a petição de ID 158292623 e 
documentos de IDs 158292620 (documento de comprovação da 2ª alteração contratual da empresa 
Audiency Brasil Tecnologia Ltda.), 158292619 (documento de comprovação do registro da empresa Audiency 
Brasil Tecnologia Ltda. no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), 158292622 (declaração do responsável e 
representante legal da Audiency Brasil Tecnologia Ltda. a respeito da fidedignidade dos dados citados na 
petição inicial), 158292621 (Currículo Lattes de Anacleto Ângelo Ortigara) e 158292624 (descrição do 
processo tecnológico da Audiency Brasil Tecnologia Ltda.). 

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, importante apresentar resumo dos principais pontos na aplicação prática do 
horário eleitoral gratuito no rádio e televisão, à partir da regulamentação existente, constante no próprio 
site da ABERT, que detalha o processo: 
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Constata-se, pois que (i) após a geração do sinal para captação via satélite, alternativamente 
as emissoras também poderão, (ii) captar as inserções de rádio pelo sinal da Voz do Brasil (RádioSat EBC), 
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(iii) captar o sinal da Rádio Câmara, via satélite e, (iv) terão acesso aos arquivos das inserções, que são 
disponibilizadas no sítio do TSE. 

O referido pool é sediado no TSE, que não possui qualquer atribuição de fiscalização nesse 
procedimento. A responsabilidade da referida distribuição é exclusiva das emissoras, constituídas em 
pool. Cabe à referida atribuição de fiscalização aos Partidos, Coligações, Candidatos, Federações e 
Ministério Público Eleitoral. 

Nesse exato sentido, Nota Técnica do Pool de Emissoras de Rádio deste TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL, cuja juntada aos autos determino, esclarece  que: 

(...) os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no sítio 
do TSE, CUMPRINDO ÀS EMISSORAS DE RÁDIO, por obrigação normativa, acessar o 
respectivo link de veiculação, tanto do programa em bloco, quanto das inserções e 
baixar os conteúdos para a devida veiculação em sua programação, de acordo com os 
mapas de mídia encaminhados pelas Coligações, a quem cumpre a fiscalização da 
transmissão. 

Assim sendo, em estrito cumprimento ao que determina a Resolução de 
Mídias, o Pool de Emissoras sediado no TSE, disponibilizou, desde o início da campanha 
eleitoral, TODOS OS SPOTS encaminhados pelas DUAS COLIGAÇÕES, de suas inserções, 
igualitariamente e com total transparência às emissoras de rádio, com os conteúdos a 
serem veiculados, de acordo com o procedimento mencionado nos artigos 13 a 15 da 
Resolução TSE n° 23.706/2022. 

Cumpre esclarecer que o horário eleitoral gratuito é veiculado, 
obrigatoriamente, na programação das emissoras via sinais de radiodifusão (broadcast), 
não sendo obrigatória, pela legislação de regência, sua transmissão via internet 
(streaming). Vale dizer: as rádios que mantém programação na internet não estão 
sujeitas à transmissão obrigatória do horário eleitoral (Processo SEI nº 
2022.00.000015368-6 – doc. 2257297). 

  

Portanto, da Nota Técnica – e da disciplina normativa em que se fundamenta – decorrem três 
dados importantíssimos: primeiro, no caso de propaganda eleitoral de rádio a que se refere a Nota, o 
conteúdo a ser veiculado é colocado à disposição das emissoras de rádio, cabendo às emissoras proceder 
ao download dos conteúdos para a devida veiculação; segundo, é dos partidos políticos, coligações ou 
federações partidárias a responsabilidade de fiscalizar a efetiva veiculação dos conteúdos em causa; 
terceiro, a disciplina normativa pertinente não abrange a programação transmitida via Internet (streaming), 
por não ser obrigatória, nos termos da legislação. 

A fiscalização da efetiva veiculação de suas inserções nas emissoras de rádio, portanto, 
sempre foi de responsabilidade da própria Coligação representante, que, constatando alguma 
irregularidade, poderia, a qualquer momento, ter provocado a Justiça Eleitoral, indicando especificamente 
qual a rádio descumpridora de sua obrigação e qual a inserção não veiculada. 

A necessidade de específica e detalhada provocação da Justiça Eleitoral, pelos legitimados, é 
prevista pelos artigos 80 e 81 da Resolução TSE n. 23.610, de 2019, que estabelecem em caso de eventual 
não exibição da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, o seguinte procedimento:  
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Art. 80. As emissoras que sejam obrigadas por lei a transmitir a propaganda eleitoral 
não poderão deixar de fazê-lo sob a alegação de desconhecer as informações relativas à captação 
do sinal e à veiculação da propaganda eleitoral. 

[...] 

§ 2º Não sendo transmitida a propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, a 
requerimento dos partidos políticos, das coligações, das federações, das candidatas, dos 
candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação pessoal da pessoa 
representante da emissora para que obedeçam, imediatamente, às disposições legais vigentes e 
transmitam a propaganda eleitoral gratuita, sem prejuízo do ajuizamento da ação cabível para a 
apuração de responsabilidade ou de eventual abuso, a qual, observados o contraditório e a ampla 
defesa, será decidida, com a aplicação das devidas sanções. 

Art. 81. A requerimento do Ministério Público, de partido político, coligação, 
federação, candidata ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 
(vinte e quatro) horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições 
desta Resolução. 

  

A legislação é clara, estabelecendo a necessidade de provocação por um dos legitimados, a 
indicação da emissora específica que deixou de veicular a inserção e a data e horário da inserção. 

Ocorre, entretanto, que os fatos narrados na petição inicial, bem como no seu aditamento (id 
15822623) não cumpriram essas exigências, tendo sido extremamente genéricos e sem qualquer 
comprovação. 

A incerteza e indefinição do pedido são patentes, pois, os autores, inicialmente, na petição 
inicial, afirmaram a “ausência de cumprimento da legislação, por parte das emissoras de rádio em diversas 
cidades brasileiras, espalhadas por todas as regiões”, mas somente apresentaram dados genéricos e 
indeterminados, desprovidos de lastro probatório mínimo, relativamente a apenas duas regiões: Norte e 
Nordeste. 

Observe-se, ainda, que os autores foram alterando suas alegações, chegando a 
EXPRESSAMENTE ADMITIR A EXISTÊNCIA DE PEDIDO INCERTO E NÃO DEFINIDO, ao afirmarem que “o total 
dos dados somente poderá ser apresentado e checado totalmente ao fim das investigações judiciais” (item 
15 da petição de aditamento). 

No aditamento da inicial, não obstante apontem “a existência de cerca de 5.000 (cinco mil) 
rádios no Brasil”, indicaram, em suas próprias palavras, uma “pequena amostragem de oito rádios”, o que 
representa 0,16 % (zero vírgula dezesseis porcento) do universo estatístico apontado. 

Não bastasse essa alternância de pedidos genéricos, incertos e não definidos, os requerentes 
não trouxeram qualquer documento suficiente a comprovar suas alegações, pois somente juntaram 
documento denominado de “relatório de veiculações em Rádio”, gerado por uma empresa – “Audiency 
Brasil Tecnologia” – não especializada em auditoria e cuja metodologia não oferece as condições 
necessárias de segurança para as conclusões apontadas pelos autores, conforme se verificará adiante.  
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Nem a petição inicial aditada nem o citado relatório indicam, de modo circunstanciado e 
analítico, quais seriam as emissoras de rádio, os dias e os horários em que não teriam sido veiculadas as 
inserções de rádio para a Coligação requerente, o que impede qualquer verificação séria. Dessa maneira, 
o pedido é deduzido de maneira totalmente vaga e genérica, buscando uma tutela final, a rigor, 
indeterminada; sem, contudo se fazer acompanhar das provas necessárias à demonstração do quanto 
alegado. 

Os requerentes limitaram-se a apresentar, de modo exemplificativo – “uma análise 
ponderativa de dados recolhidos da fonte matriz, alcançando os resultados referidos na tabela abaixo” (doc 
ID 158292623) –, descumprindo a obrigação prevista no art. 80, da Resolução TSE n. 23.610, de 2019.  

No caso dos autos, conforme enfatizado, os autores nem sequer indicaram de forma precisa 
quais as emissoras que estariam supostamente descumprindo a legislação eleitoral, limitando-se a coligir 
relatórios ou listagens de cunho absolutamente genérico e indeterminado. 

Repita-se que a empresa responsável pelo Relatório apresentado nos autos, conforme 
documentação acostada pelos próprios autores, não tem atuação na área de auditoria.A ausência de 
comprovação probatória dos fatos alegados e da observância dos requisitos mínimos para o ajuizamento da 
representação é ressaltada quando os requerentes – de maneira inusitada – indiquem link de drive virtual 
para que o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL tenha acesso a “dados referentes à veiculação de inserções de 
rádio, que balizaram o estudo técnico apresentado” que, porém, o próprio autor deveria ter conferido e 
auditado para comprovar suas alegações. Pasmem, ainda, que do exame dos arquivos juntados pelos autores 
não se extraem os dados apontados como aptos a amparar as razões apresentadas. Ao contrário disso, 
apenas são encontradas planilhas, a rigor esparsas, com dados aleatórios e parciais, que tornam impossível 
chegar a conclusão sustentada pelos requerentes. 

Os próprios autores reconhecem a ausência de provas, pois expressamente alegam que 
“estão em andamento tratativas negociais concernentes à contratação de uma terceira auditoria técnica 
especializada, para a cabal confirmação dos dados originários, já apresentados à Corte” (ID 158292623, p. 8-
9). 

O mais grave, porém, diz respeito à metodologia adotada pela empresa contratada pelos 
autores que, lamentavelmente, não se coaduna com os meios necessários para a comprovação do que 
alegado na petição inicial. 

Intimados para esclarecer a metodologia ou fundamentação adotada pela empresa 
contratada, os autores informaram no item “26” do aditamento, que em “declaração ora anexada, 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa Audiency Brasil Tecnologia Ltda, verbis: 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO TECNOLÓGICO DA AUDIENCY BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A empresa foi criada em 
2020, a partir de conhecimento técnico de seus precursores, desenvolvendo sua base de operações assim 
resumidas: Criação de um algoritmo código, que captura o áudio emitido em Tempo Real pelo streaming 
público das emissoras, transformando-os em dados binários comparando-os com áudios cadastrados no 
bando de dados da plataforma por espelhamento”. 

A metodologia indicada pelos autores, portanto, conforme expressamente por eles 
reconhecido, adota o acompanhamento de programação de rádio captada pela Internet (streaming), 
modalidade de transmissão que, como é sabido, não necessariamente veicula propaganda institucional 
obrigatória (vide o conhecido caso do programa A Voz do Brasil), o que também vale para a propaganda de 
natureza partidária e eleitoral. 
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O autor não aponta, nem tão pouco comprova que a programação transmitida por ondas de 
rádio pelas diversas emissora coincide, exatamente, com a programação transmitida pelo streaming; nem 
tampouco, o autor aponta ou comprova que todas as rádios possuem transmissão integral por streaming. 
Não bastasse isso, a metodologia apontada dificilmente captaria sinais de emissoras de rádio que 
eventualmente ainda não estejam na Internet; ou ainda, que o sinal de rádio não estivesse online ou o sinal 
de internet não fosse consistente. 

No aditamento da inicial, como já ressaltado, não obstante apontem “a existência de cerca de 
5.000 (cinco mil) rádios no Brasil”, os autores abandonaram o pedido inicial e passaram a indicar uma 
"pequena amostragem de oito rádios”, o que representa 0,16 % (zero vírgula dezesseis porcento) do 
universo estatístico apontado. 

O problema metodológico permanece nessa "pequena amostragem de oito rádios, havendo 
um relatório exemplificado por algumas das tabelas lançadas pelos autores em um link de sua petição, link 
este externo ao PJe e no qual constam diversos documentos sem nenhuma descrição e com graves 
inconsistências; que não corroboram as afirmações feitas pelos autores. 

Os erros e inconsistências apresentados nessa "pequena amostragem de oito rádios" são 
patentes, tanto que constatados rapidamente em estudo realizado por Miguel Freitas, engenheiro professor 
do departamento de Telecomunicações da PUC/RJ, em 26/10/2022, ao analisar as inserções em uma das 
rádios apontada pelos autores, como adiante se verifica: 
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A conclusão dessa análise é direta e certeira: "Há no entanto, uma clara confusão sobre a 
possibilidade de se utilizar um recurso dessa natureza, sem nenhuma verificação adicional de consistência, 
como se fosse uma ferramenta de auditoria. DIANTE DE DISCREPÂNCIAS TÃO GRITANTES, ESSES DADOS 
JAMAIS PODERIA SER CHAMADOS DE 'PROVA' OU 'AUDITORIA'". 

Não restam duvidas de que os autores - que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar 
as inserções de rádio e televisão de sua campanha -  apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do 
segundo turno do pleito sem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova, 
em manifesta afronta à Lei n. 9.504, de 1997, segundo a qual as reclamações e representações relativas ao 
seu descumprimento devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (§ 1º do art. 96). 

A jurisprudência consolidada desse TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL refere à imprescindibilidade de que, nas representações ajuizadas com lastro no art. 96 da Lei 
das Eleições, a parte autora bem instrua a inicial, sendo pacífico o entendimento deste TRIBUNAL SUPERIOR 
quanto à impossibilidade de afirmar a propaganda irregular baseando-se em simples presunção. Nesse 
sentido, confira-se: Rp n. 490, Relator o Ministro Caputo Bastos, PSESS 23.09.2002; AI n. 793, Relator o 
Ministro Eduardo Ribeiro, Dj 14.05.1999; RESPE n. 15449, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 
30.10.1998.  
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Assim, o que se tem é uma petição inicial manifestamente inepta, pois nem sequer identifica 
dias, horários e canais de rádio em que se teria descumprindo a norma eleitoral - com a não veiculação da 
publicidade eleitoral - , conforme exige a jurisprudência dessa CORTE ELEITORAL (Recurso Ordinário Eleitoral 
n. 163228, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15.04.2021; e AgR-RESPE n. 69694, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, DJE de 09.11.2016). 

  

Diante de todo o exposto, nos termos do RiTSE, art. 36, § 6º, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 
EM RAZÃO DE SUA INÉPCIA, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 
330, § 1º, c/c art. 485, I). 

  

Considerando ainda possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o 
segundo turno do pleito em sua última semana, DETERMINO a expedição de ofício ao Procurador-Geral 
Eleitoral, a teor do disposto nos arts. 5º e 6º da Resolução TSE n. 23.640, de 2021. 

Oficie-se, ainda, a Corregedoria-Geral Eleitoral, para instauração de procedimento 
administrativo e apuração de responsabilidade, em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos 
do Fundo Partidário dos autores. 

DETERMINO, por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o Inquérito 
4874, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 26 de outubro de 2022. 
  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 

 
Link: https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-
unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/26/19/26/40/adf63e755c34a6d92e
f578938bfce5ca68a3285b56899c39e488145d7851bd6f 
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ANEXO IX 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – RISCOS AO SISTEMA 
DEMOCRÁTICO – COMPROMETIMENTO DO SUFRÁGIO UNIVERSAL – VIOLAÇÃO DE 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 
AMEAÇAS AO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO – ABUSO DE PODER E PRISÃO ILEGAL DE 
MANIFESTANTES – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIREITO DE DEFESA 

 

O povo brasileiro está nas ruas — e não é pela 
Copa do Mundo 
É o que afirma Ana Paula Henkel, em artigo publicado na Edição 139 da Revista Oeste  

 

Manifestantes foram às ruas de Brasília neste mês | Foto: Reprodução/Twitter  
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Em artigo publicado na Edição 139 da Revista Oeste, Ana Paula Henkel escreve que o povo está vestido de 
verde e amarelo, as bandeiras do Brasil estão nas varandas, nos carros, motos e caminhões… E não é pela 
Copa do Mundo de Futebol. 

Leia um trecho 

“Muitos querem insistir que os brasileiros estão fora de seus empregos, longe de suas casas — há 18 dias! 
— simplesmente por não aceitarem o resultado das eleições. Mas eles sabem que não é apenas isso. Eles 
sabem que foram quatro anos de tentativas de desestabilizar um governo técnico não apenas pela 
imprensa carcomida e vendida, mas por meios ilegais e inconstitucionais através da carcomida e vendida 
banda podre do Poder Judiciário. Chega. O povo está dizendo chega. Podemos até voltar para nossas casas 
e para a vida cotidiana, mas a vida jamais voltará ao normal diante do que foi feito, diante do imundo 
caminho pavimentado para soltar um bandido que assaltou o Brasil e colocá-lo na Presidência.” 

Link: https://revistaoeste.com/politica/o-povo-brasileiro-esta-nas-ruas-e-nao-e-pela-copa-do-mundo/ 

 

Fotos: 
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ANEXO X 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – RISCOS AO SISTEMA 
DEMOCRÁTICO – FRAGILIDADE JURÍDICA – IMPUNIDADE – NEGOCIAÇÃO DE INTERESSES 

ENTRE AGENTES PÚBLICOS 

 
Senado tem 17 pedidos de 
impeachment de ministros do STF 
Solicitações foram feitas este ano e estão na mesa do presidente da Casa. Pedido de Bolsonaro contra 
Moraes será o 18º  

 BRASÍLIA | Maurício Ferro, do R7, em Brasília 
 23/08/2021 - 07H37 (ATUALIZADO EM 23/08/2021 - 07H37) 

 

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO-14/04/2021 
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O Senado acumula 17 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF). As solicitações foram protocoladas este ano por parlamentares, ex-políticos, associações 

e cidadãos comuns e estão na mesa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM/MG). Nesta 

conta, não está incluído o pedido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na 

última sexta-feira (20), por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), contra o ministro 

Alexandre de Moraes. Esta seria a 18ª denúncia. 

 

Bolsonaro afirmou que "nos próximos dias", apresentará outra solicitação de impeachment, 

desta vez contra o ministro Luís Roberto Barroso. Caso o presidente concretize o pedido, será 

a 19ª denúncia a ser apresentada no Senado em 2021. A movimentação do presidente 

Bolsonaro contra os ministros do Supremo ocorre num momento de atrito entre os Poderes. 

Moraes acumula decisões desfavoráveis ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. 

 

Já Barroso preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano pré-eleitoral. O magistrado 

esteve no centro das tensões com o presidente sobre o debate do voto impresso, defendido 

por Bolsonaro, mas rejeitado na Câmara dos Deputados. 

 

Para que os pedidos de impeachment tenham prosseguimento no Senado, é necessária 

autorização de Rodrigo Pacheco. No que depender do presidente da Casa, os documentos não 

devem ter andamento. Pacheco tem atuado para apaziguar as tensões entre os Poderes. 

Moraes lidera a lista 

A maior parte dos pedidos de impedimento contra magistrados do STF no Senado tem o 

ministro Alexandre de Moraes como alvo. Ao todo, são sete denúncias individuais contra ele. 

Moraes é o relator do inquérito que apura a disseminação de fake news contra ministros da 

Suprema Corte, bem como do inquérito que investiga a organização de atos com pautas 

antidemocráticas, como o fechamento do Congresso e do Supremo. 

 O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, acompanhado de sua mulher, a advogada Viviane Barci de 
Moraes, chega ao plenário da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para a sabatina no Senado nesta terça- feira 
(21) em Brasília 
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André Dusek/21.02.2017/Estadão Conteúdo 

 

A condução desses inquéritos costuma ser apontada como motivo para pedir o impedimento 

de Moraes. Uma das denúncias é do senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). Outra foi 

apresentada pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), preso no último dia 13 com 

autorização de Moraes por, entre outras razões, incitar à subversão da ordem política e social. 

Veja abaixo quantos pedidos individuais de impeachment existem no Senado contra cada 

ministro do STF: 

Alexandre de Moraes: 7 

Luís Roberto Barroso: 3 

Gilmar Mendes: 2 

Edson Fachin: 1 

Cármen Lúcia: 1 

Dias Toffoli: 1 

Além dos 15 pedidos de impeachment mencionados acima, existem outras duas denúncias no 

Senado contra magistrados da Corte. Uma delas pede o impedimento de todos os 11 ministros 

do STF. Foi apresentada pela Associação Nacional dos Bacharéis (ANB) -- quando o documento 

foi protocolado, Marco Aurélio Mello ainda ocupava a Corte. Ele aposentou em julho deste 

ano. 

 

Há um pedido de impeachment contra 8 dos 11 ministros. São eles: Alexandre de Moraes, 

Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Ricardo 

Lewandowski e Rosa Weber. 

Também há um uma solicitação coletiva feita pelos senadores Eduardo Girão (Podemos/CE), 

Lasier Martins (Podemos/RS), Jorge Kajuru (Cidadania/GO), Styvenson Valentim (Podemos/RN) 

e Luis Carlos Heinze (PP/RS), além de pedidos de cidadãos comuns. Todos os documentos 

aparecem como "em tramitação" no sistema do Senado. 
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Alcolumbre arquivou pedidos 

Antes de Pacheco assumir a presidência, comandava a Casa o senador Davi Alcolumbre (DEM-

AP). Perto de deixar o cargo, ele arquivou todos os pedidos de impeachment contra ministros 

do STF que tramitavam no Senado. 

Ao todo, eram 36 denúncias contra os magistrados da Corte – a maioria apresentada por 

integrantes da base de apoio ao governo Bolsonaro. 

 

Da mesma forma, Moraes era o principal alvo dos pedidos. Quase metade (17) das denúncias 

que miravam no Supremo era contra ele. 

 

Alcolumbre arquivou outros dois pedidos de impeachment: contra o procurador-geral da 

República, Augusto Aras, na mesma ocasião em que negou prosseguimento às denúncias 

contra ministros do STF. 

 

Os arquivamentos em série promovidos por Alcolumbre ocorreram em 22 de dezembro de 

2020, último dia do ano legislativo. 

O R7 questionou o STF sobre os pedidos de impeachment, mas não houve resposta até 

atualização mais recente deste texto. 

Link: https://noticias.r7.com/brasilia/senado-tem-17-pedidos-de-impeachment-de-
ministros-do-stf-29062022 
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ANEXO XI 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – RISCOS AO SISTEMA 
DEMOCRÁTICO – FRAGILIDADE JURÍDICA – IMPUNIDADE – NEGOCIAÇÃO DE INTERESSES 
ENTRE AGENTES PÚBLICOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RETROCESSO – CORRUPÇÃO 

GENERALIZADA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

Ministro do STF, Gilmar Mendes, acusa PT 
de cleptocracia 
Segundo Gilmar Mendes, "na verdade o que se instalou no País nesses últimos anos e está 

sendo revelado na Operação Lava Jato é um modelo de governança corrupta" 

 
Ministro Gilmar Mendes: "Seria bom que eles processassem todas essas estruturas que eles montaram" (Carlos 
Humberto/SCO/STF) 

F 

Fausto Macedo 
Publicado em 18/09/2015 às 18:09. 
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São Paulo - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e vice-
presidente do TSE sugeriu ao PT nesta sexta-feira, 18, que 'faça um combate à 
corrupção, varra a roubalheira que ele instalou no País'. 
 
Ao ser indagado se tem medo do PT, que o ameaça processar por seu voto durante 
julgamento do STF - que por oito votos a três barrou as doações de empresas nas 
eleições -, o ministro disse. "Seria bom que eles processassem todas essas estruturas 
que eles montaram." 
 
As declarações do ministro for dadas após ele participar de uma mesa de debate do 
Grupo de Estudos Tributários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). 
 
Segundo Gilmar Mendes, "na verdade o que se instalou no País nesses últimos anos e 
está sendo revelado na Operação Lava Jato é um modelo de governança corrupta, 
algo que merece o nome claro de cleptocracia, isso que se instalou". 
 
"Isso está evidente, veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras 
hoje, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer 
que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. Eles tinham 
se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança." 
 
Na avaliação do ministro, "infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu 
errado". Gilmar Mendes atribui ao PT a crise que abala o País. "Estamos nesse caos 
por conta desse método de governança corrupta. Temos hoje como método de 
governança um modelo cleptocrata." 
 
O ministro aponta enriquecimentos ilícitos de petistas. Citou a compra de obras de 
arte caríssimas, como descobriu a Lava Jato e fez uma comparação. 
 
"Veja, não roubam para o partido, não roubam só para o partido, é o que está se 
revelando, roubam para comprar quadros. Isso lembra o encerramento do regime 
alemão quando se descobriu que os quadros do partido tinham quadros, tinham 
dinheiro no exterior. É o que estamos vivendo aqui." 
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ANEXO XII 

CRISE INSTITUCIONAL – DESARMONIA ENTRE OS PODERES – RISCOS AO SISTEMA 
DEMOCRÁTICO – FRAGILIDADE JURÍDICA – IMPUNIDADE – NEGOCIAÇÃO DE INTERESSES 
ENTRE AGENTES PÚBLICOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RETROCESSO – CORRUPÇÃO 

GENERALIZADA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
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https://www.facebook.com/watch/?v=10157513807587837 

 

Link: https://www.poder360.com.br/partidos-politicos/lula-quer-voltar-a-cena-do-crime-diz-alckmin-ao-
assumir-presidencia-do-psdb/ 
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ANEXO XIII 

GUERRA URBANA – NARCOTRÁFICO – RISCOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO – FRAGILIDADE 
JURÍDICA – IMPUNIDADE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RETROCESSO – FALTA DE 

SOBERANIA E ATUAÇÃO DO ESTADO NA SEGURANÇA PÚBLICA – ÁREA SITIADA COM USO 
DE BARRICADAS E DEFENDIDA POR MEIO DO USO ILEGAL DE ARMAMENTO DE GUERRA 

 

RIO DE JANEIRO 

PM realiza operações em diversas 
comunidades do Rio 
Em Manguinhos, na Zona Norte, o policiamento é reforçado e agentes da UPP 
retiram barricadas da região 
A operação em Maguinhos, na Zona Norte, tem retiradas de barricadas por agentes da UPPPMERJ 
 

 
O Diaredacao@odia.com.br 

  

Publicado 05/10/2022 09:44 | Atualizado 05/10/2022 15:44 
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Rio- A Polícia Militar realizou operações em diversas comunidades no Rio na manhã 
desta quarta-feira (5). Dentre os alvos da ação estão Manguinhos; Furquim Mendes e 
Dique, no Jardim América; morros da Congonha e do Cajueiro, em Madureira, e do 
Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, todos na Zona Norte. 
 
Na região de Manguinhos, o policiamento foi reforçado e agentes da UPP retiram 
barricadas e fazem a verificação de imóveis construídos em localidades não 
permitidas. Agentes removeram ainda muros construídos pelo tráfico local com o 
objetivo proteger criminosos que promovem ataques durante as ações policiais. Uma 
motocicleta e drogas foram apreendidas.  

Link: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/10/6499565-pm-realiza-operacoes-em-diversas-
comunidades-do-rio.html 
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Polícia remove barricadas e trincheiras montadas 
por criminosos em comunidades de Belford Roxo 
Traficantes cavaram trincheiras com máquinas que faziam obras para a prefeitura, no bairro Bom 
Pastor. Material da obra é usado para bloquear passagem nas ruas 

Por Diego Haidar, RJ1 

24/11/2021 13h52  Atualizado há um ano 
 

 
Reproduzir vídeo 

Moradores dizem que barricadas estão se multiplicando nas ruas de Belford Roxo 

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) fazem uma operação, nesta quarta-feira (24), para retirar 
barricadas e trincheiras montadas por traficantes em ruas dos bairros Bom Pastor e Jardim 
Ideal, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o início da tarde, 10 toneladas de entulho 
tinham sido removidas. 
Segundo moradores, há cerca de dois meses a situação na comunidade ficou ainda pior e as 
barricadas se multiplicaram. Há ruas que estão praticamente interditadas. Nesta manhã, 
imagens do Globocop mostraram que os criminosos usaram até máquinas da prefeitura para 
cavar imensos buracos nas ruas. 
Traficantes de facções rivais brigam pelo domínio territorial do Morro do Machado, no Jardim 
Ideal. Os tiroteios na região são constantes e criminosos incendeiam pneus, atravessam ônibus 
e fixam trilhos de ferro no meio das ruas. 
"Nossas crianças não podem brincar. É tiroteio de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É 
uma facção invadindo aqui, facção invadindo lá", reclama um morador. 
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Há ruas como a Túlio Silva e Bela Vista que estão tomadas por barricadas. "Há cerca de dois 
meses começaram a intensificar muita coisa e tudo está muito mais difícil. Agora, a gente mal 
consegue entrar e sair, é muito difícil. A gente mal consegue receber alguma mercadoria. 
Estamos vivendo um inferno nesse lugar. Traficantes colocaram barricadas, abriram buracos 
grandes em todas as ruas, dificultando nosso acesso", disse um morador. 
Serviços oferecidos pelos criminosos 
Além disso, dependendo do serviço que o morador quiser contratar, tem de ser através da 
mão dos criminosos. Quem mora no Morro do Machado diz que as grandes empresas foram 
impedidas de trabalhar na região. Internet e telefonia, por exemplo, só é possível contratar 
com os traficantes. 
"Eles cobram taxa de morador e de comerciante. Não temos mais telefone, internet, não 
podemos mais colocar TV a cabo em nossas casas. Não podemos mais receber visita. Estamos 
vivendo em cárcere privado", contou o morador. 
No bairro Bom Pastor, os criminosos abriram verdadeiras trincheiras no meio das ruas. Os 
criminosos se apoderaram de máquinas que estão no bairro para uma obra para abrir os 
buracos ou usar montes de entulho como barricadas. " 
"Fizeram com que o motorista da draga, da retroescavadeira, cavasse um buraco na Rua Eva 
Bragança, onde impediram a passagem dos moradores, impedindo a passagem da polícia. São 
poucas ruas para chegar até em casa. A gente tem que passar no meio dos bandidos armados 
para poder ter acesso a nossa casa, nossa residência. Material de construção, Correios, nada 
mais entrega lá", disse um morador. 
No dia 12 de novembro, a Polícia Militar divulgou na internet uma operação para destruir 
barricadas no Complexo da Guaxa e em Santa Teresa, em Belford Roxo. Foi uma ação para 
fechar buracos abertos por traficantes para impedir a entrada da polícia. Na ocasião, os PMs 
apreenderam dois fuzis, drogas e duas pessoas foram presas. 
Mas as barricadas voltaram, como mostrado na manhã desta quarta-feira pelo Globocop. Uma 
realidade que se repete há anos também em São João de Meriti, também na Baixada 
Fluminense. 
Além da operação em Belford Roxo, a PM informou que também faz ações em São João de 
Meriti, onde os agentes já retiraram barricadas nas comunidades de Tomazinho, Morro do 
Amor, Morro da Jaqueira, Castelinho e no Parque Analândia. 
A Prefeitura de Belford Roxo disse que desconhece a informação de que um operador de 
máquinas tenha sofrido ameaça para cavar buraco em barricada em Bom Pastor. E informou 
que a Secretaria de Obras está com trabalho de drenagem, saneamento e pavimentação em 
mais de 20 ruas, no local. 

Link: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/11/24/policia-remove-barricadas-e-trincheiras-montadas-
por-criminosos-em-comunidades-de-belford-roxo.ghtml  

 



Brasil

Análises irreverentes dos fatos essenciais de política e cultura no Brasil e no resto do mundo, com base na regra de Lima Barreto: "Troça e simplesmente troça,
para que tudo caia pelo ridículo".

O maior inimigo do Brasil e do continente nas últimas décadas precisa ser

1 conteúdo restante. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui



identificado pelos homens de bem deste país, de modo que reúno abaixo o mínimo que você precisa saber a
respeito para se informar e educar os amigos, compartilhando este link nas redes sociais.

Fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro — por ideia de Lula, segundo ele mesmo declarou (o que nunca é de
todo confiável) em maio de 2011 [ver Vídeo 5] —, o “Foro de São Paulo é a mais vasta organização política que
já existiu na América Latina e, sem dúvida, uma das maiores do mundo. Dele participam todos os governantes
esquerdistas do continente. Mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ele reúne mais de
uma centena de partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e à indústria dos
sequestros, como as Farc e o MIR chileno, todas empenhadas numa articulação estratégica comum e na busca
de vantagens mútuas. Nunca se viu, no mundo, em escala tão gigantesca, uma convivência tão íntima, tão
persistente, tão organizada e tão duradoura entre a política e o crime”, como escreveu em 2007 o filósofo Olavo
de Carvalho, autor do best seller idealizado e organizado por mim, O mínimo que você precisa saber para não
ser um idiota.

Por quase duas décadas, os jornais e supostos oposicionistas brasileiros esconderam do grande público a
existência do Foro de São Paulo, descoberto pelo advogado paulista José Carlos Graça Wagner, que o
denunciou publicamente em 1º de setembro de 1997, e não faltou quem rotulasse seus denunciadores como
“teóricos da conspiração”. De uns anos para cá, quando o Foro já tinha feito e desfeito governos em toda a
América Latina, elegendo presidentes dos países do continente cerca de 15 membros da organização, seu nome
começou a aparecer aqui e ali em reportagens, como se o Foro fosse apenas uma entidade como outra qualquer.

Vamos ver se é mesmo? Vem comigo.

I.

VÍDEO 1 – 2012 – MENSAGEM DE LULA EM APOIO A HUGO CHÁVEZ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tD4mfCnugXo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

“Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas duas
décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba.
Hoje, governamos um grande número de países e, mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do
Foro têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da
América Latina. (…) Em tudo que fizemos até agora, que foi muito, o Foro e os partidos do Foro tiveram um
grande papel que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica: a
unidade na diversidade. (…) Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias, as
classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. (…) Tua vitória será a nossa
vitória.”

II.

VÍDEO 2 – 2008 – HUGO CHÁVEZ CONFESSA: LULA E FARC JUNTOS NO FORO DE 1995

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BRW-fdcaMfM?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

Hugo Chávez confessa ter conhecido o presidente Lula e um dos então comandantes das Farc Raúl Reyes —
cuja eliminação pelo Exército colombiano no nordeste do Equador ele lamenta e furiosamente critica — na
reunião do Foro de São Paulo de 1995, em San Salvador, capital de El Salvador, na América Central:

“Recebi o convite para assistir, em 1995, ao Foro de São Paulo, que se instalou naquele ano em San Salvador.
(…) Naquela ocasião conheci Lula, entre outros. E chegou alguém ao meu posto na reunião, a uma
mesa de trabalho onde estávamos em grupo conversando, e lembro que colocou sua mão aqui [no ombro
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esquerdo] e disse: ‘Cara, quero conversar com você.’ E eu lhe disse: ‘Quem é você?’ ‘Raúl Reyes, um dos
comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.’ Nós nos reunimos nesta noite, em
algum bairro humilde lá de El Salvador. (…) E então se abriu um canal de comunicação e ele veio aqui (…) e
conversamos horas e horas. Depois, em uma terceira e última ocasião, passou por aqui também.”

III.

A PARCERIA ENTRE FARC E PT, SEGUNDO O COMANDANTE RAÚL REYES

Em entrevista à Folha de S. Paulo de 27 de agosto de 2003, Raúl Reyes dera, entre outras, as seguintes
declarações:

“Folha — O sr. conheceu Lula?

Reyes — Sim, não me recordo exatamente em que ano, foi em San Salvador, em um dos Foros de São Paulo.

Folha — Houve uma conversa?

Reyes — Sim, ficamos encarregados de presidir o encontro. Desde então, nos encontramos em locais
diferentes e mantivemos contato até recentemente. Quando ele se tornou presidente, não pudemos mais falar
com ele.

Folha — Qual foi a última vez que o sr. falou com ele?

Reyes — Não me lembro exatamente. Faz uns três anos.

Folha — Fora do governo, quais são os contatos das Farc no Brasil?

Reyes — As Farc têm contatos não apenas no Brasil com distintas forças políticas e governos, partidos e
movimentos sociais…

Folha — O senhor pode nomear as mais importantes?

Reyes — Bem, o PT, e, claro, dentro do PT há uma quantidade de forças; os sem-terra, os sem-teto, os
estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas…

Folha — Quais intelectuais?

Reyes — [O sociólogo] Emir Sader, frei Betto [assessor especial de Lula] e muitos outros.”

IV.

A MENTIRA DE VALTER POMAR SOBRE FARC E FORO

Em 18 de agosto de 2010, saiu no Estadão Online:

“O secretário executivo do Foro de São Paulo, Valter Pomar, do Partido dos Trabalhadores
(PT), negou hoje (18) qualquer vínculo desse grupo de partidos da esquerda e da centro-esquerda latino-
americanas, criado em 1990, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). ‘As Farc não
participam e nunca participaram do Foro de São Paulo’, disse Pomar, em entrevista a
correspondentes brasileiros em Buenos Aires, onde se realiza o 16.º encontro da organização.

A Agência Estado insistiu na indagação sobre se nem em 1990, ano da criação do grupo pelo PT, na capital
paulista, houve a participação no Foro de algum partido político ligado às Farc. ‘Eu estava lá. Não
participou nem como um setor de partido’, afirmou. Segundo ele, todos os representantes da
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Colômbia que participam das reuniões do Foro pertencem a organizações e partidos legais. O
secretário executivo do Foro disse que esse assunto voltou à tona por causa da declaração do candidato a vice-
presidente na chapa do tucano José Serra, Indio da Costa (DEM), sobre a ligação entre PT e Farc.”

Olavo de Carvalho escreveu na ocasião:

“Quer dizer então, ó figura, que o Raúl Reyes mentiu ao dizer que presidira a uma assembleia do Foro ao lado
de Lula? Quer dizer que o Hugo Chávez estava delirando ao dizer que conhecera Raúl Reyes e Lula numa
reunião do Foro? Quer dizer que o expediente da revista América Libre é todo falsificado? Quer dizer que as
atas do Foro foram inventadas por mim, que ainda tive o requinte de escrevê-las em espanhol? Ora, vá lamber
sabão.”

V.

DISCURSO DE LULA DE 2 DE JULHO DE 2005 – 15 ANOS DE FORO

Pronunciado na celebração dos 15 anos de existência do Foro de São Paulo e reproduzido no site oficial do
governo, este discurso é, segundo Olavo de Carvalho, “a confissão explícita de uma conspiração contra a
soberania nacional, crime infinitamente mais grave do que todos os delitos de corrupção praticados e
acobertados pelo atual governo; crime que, por si, justificaria não só o impeachment como também a prisão do
seu autor”:

“Em função da existência do Foro de São Paulo, o companheiro Marco Aurélio [Garcia] tem exercido uma
função extraordinária nesse trabalho de consolidação daquilo que começamos em 1990… Foi assim que nós,
em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, presidente Chávez, a criação do Grupo de Amigos
para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a
uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um estado com outro estado,
ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chávez participou de um dos foros
que fizemos em Havana. E graças a essa relação foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a
consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou o Chávez como presidente da
Venezuela.

Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos
partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo
para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem
qualquer interferência política.”

Olavo de Carvalho escreveu na ocasião:

“(…) O sr. presidente confessa, em suma, que submeteu o país a decisões tomadas por estrangeiros, reunidos
em assembleias de uma entidade cujas ações o povo brasileiro não devia conhecer nem muito menos entender.

Não poderia ser mais patente a humilhação ativa da soberania nacional, principalmente quando se sabe que
entre as entidades participantes dessas reuniões decisórias constam organizações como o MIR chileno,
sequestrador de brasileiros, e as Farc, narcoguerrilha colombiana, responsável, segundo seu parceiro
Fernandinho Beira-Mar, pela injeção de duzentas toneladas anuais de cocaína no mercado nacional. (…)”

VI.

VÍDEO 3 – LULA MENTE PARA BORIS CASOY DURANTE CAMPANHA DE 2002

Em entrevista ao Jornal da Record, durante a campanha eleitoral de 2002, Lula mente descaradamente ao
negar a existência de uma aliança entre ele, Hugo Chávez e Fidel Castro.
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[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qMqH3DRDjCs?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

VII.

PT/FARC/FORO – SEQUÊNCIA DE FATOS

Em 24 de setembro de 2007, Olavo de Carvalho publicou o artigo “O perigo sou eu”, no qual pede mais uma vez
ao leitor — já o tinha feito em “Relendo notícias”, de 2003 — a gentileza de examinar brevemente esta
sequência de fatos:

“· Abril de 2001: O traficante Fernandinho-Beira Mar confessa que compra e injeta no mercado brasileiro,
anualmente, duzentas toneladas de cocaína das Farc em troca de armas contrabandeadas do Líbano.

· 7 de dezembro de 2001: O Foro de São Paulo, coordenação do movimento comunista latino-americano,
sob a presidência do sr. Luís Inácio Lula da Silva, lança um manifesto de apoio incondicional às Farc, no qual
classifica como ‘terrorismo de Estado’ as ações militares do governo colombiano contra essa organização.

· 17 de outubro de 2002: O PT, através do assessor para assuntos internacionais da campanha eleitoral de
Lula, Giancarlo Summa, afirma em nota oficial que o partido nada tem a ver com as Farc e que o Foro de São
Paulo é apenas ‘um foro de debates, e não uma estrutura de coordenação política internacional’.

· 1º de março de 2003: O governo petista estende oficialmente seu manto de proteção sobre as Farc,
recusando-se a classificá-las como organização terrorista conforme solicitava o presidente da Colômbia, Álvaro
Uribe.

· 24 de agosto de 2003: O comandante das Farc, Raul Reyes, informa que o principal contato da
narcoguerrilha no Brasil é o PT e, dentro dele, Lula, Frei Betto e Emir Sader.

· 15 de março de 2005: Estoura o escândalo dos cinco milhões de dólares das Farc que um agente dessa
organização, o falso padre Olivério Medina, afirma ter trazido para a campanha eleitoral do sr. Luís Inácio Lula
da Silva. O assunto é investigado superficialmente e logo desaparece do noticiário.

· 2 de julho de 2005: Discursando no 15º. Aniversário do Foro de São Paulo, o sr. Luís Inácio Lula da Silva
entra em contradição com a nota de 17 de outubro de 2002, confessando que o Foro é uma entidade secreta,
‘construída para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer
interferência política’, que essa entidade interferiu ativamente no plebiscito venezuelano e que ali, em segredo,
ele próprio tomou decisões de governo junto com Chávez, Fidel Castro e outros líderes esquerdistas, sem dar
ciência disto ao Parlamento ou à opinião pública.

· 9 de abril de 2006: O chefe da Delegacia de Entorpecentes da PF do Rio, Vítor Santos, informa ao jornal O
Dia que “dezoito traficantes da facção criminosa Comando Vermelho — entre eles pelo menos um da Favela do
Jacarezinho e outro do Morro da Mangueira — vão periodicamente à fronteira do Brasil com a Colômbia para
comprar cocaína diretamente com guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Os
bandidos são alvo de investigação da Polícia Federal. Eles ocuparam o espaço que já foi exclusivo de Luiz
Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar”.

· 12 de maio de 2006: O PCC em São Paulo lança ataques que espalham o terror entre a população. Em 27 de
dezembro é a vez do Comando Vermelho fazer o mesmo no Rio de Janeiro.

· 18 de julho de 2006: O Supremo Tribunal Federal, sob a pressão de um vasto movimento político
orquestrado pelo PT, concede asilo político ao falso padre Olivério Medina, agente das Farc.

· 16 de maio de 2007: O juiz Odilon de Oliveira, de Ponta-Porã, divulga provas de que as Farc atuam no
território nacional treinando bandidos do PCC e do Comando Vermelho em técnicas de guerrilha urbana.
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· 12 de fevereiro de 2007: As Farc fazem os maiores elogios ao PT por ter salvo da extinção o movimento
comunista latino-americano por meio da fundação do Foro de São Paulo.

· Agosto de 2007: Nos vídeos preparatórios ao seu 3º. Congresso, o PT admite que seu objetivo é eliminar o
capitalismo e implantar no Brasil um regime socialista; e fornece ainda um segundo desmentido à nota de
Giancarlo Summa, ao confessar que o Foro de São Paulo é ‘um espaço de articulação estratégica’ (sic).

· 19 de setembro de 2007: Lula oferece o território brasileiro como sede para um encontro entre Hugo
Chávez e os comandantes das Farc.

Entre esses fatos ocorreram outros inumeráveis cuja data não recordo precisamente no momento, entre os
quais o fornecimento maciço de armas às Farc pelo governo Hugo Chávez, uma campanha nacional de mídia
para desmoralizar o analista estratégico americano Constantine Menges que divulgava a existência de um eixo
Lula-Castro-Chávez-Farc, os tiroteios entre guerrilheiros das Farc e soldados do Exército brasileiro na
Amazônia, as denúncias de que as Farc davam treinamento em guerrilha urbana aos militantes do MST e, é
claro, várias assembléias gerais e reuniões de grupos de trabalho do Foro de São Paulo.

A existência de uma ligação profunda, constante e solidária entre o PT e as Farc é um fato tão bem
comprovado, que quem quer que insista em negá-la só pode ser parte interessada na manutenção do segredo
ou então um mentecapto incurável. (…)”

VIII.

VÍDEO 4 – 14ª REUNIÃO DO FORO – MONTEVIDÉU, 2008

Reportagem da Veja.com sobre o XIV Encontro do Foro de São Paulo, em Montevidéu, em 2008, com as
participações dos petistas José Eduardo Martins Cardozo, Marco Aurélio Garcia, Raul Pont, Valter Pomar e
Nilmário Miranda; e a repetição de todos os chavões socialistas e gritos revolucionários.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fCEJ3ydG0H8?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

IX.

VÍDEO 5 – DISCURSO DE LULA DE 2011 – 17ª REUNIÃO DO FORO

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y1456joMic4?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

Trechos do discurso de Lula, em que ele lembra de quando teve a ideia do Foro e do dia em que conheceu Fidel
Castro, admite que Chávez tentou um golpe na Venezuela, e mostra como os participantes da entidade foram
conquistando o poder em toda a América Latina, país por país (além, é claro, de soltar todas as suas bravatas
eleitoreiras):

“(…) Querido companheiro Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e sua companheira Rosario [Murillo];
querido companheiro [Ricardo] Alarcón [de Quesada], representando aqui o extraordinário povo cubano;
querido companheiro [Nicolás] Maduro, chanceler da Venezuela, queridos companheiros latino-americanos e
convidados para essa 17ª reunião do Foro de São Paulo.

Eu tenho sempre a preocupação, querido [José Manuel] Zelaya, de participar desses Foros e falar em
português. [Trecho inaudível…] não entende nada do que ‘yo hablo’. [Risos.] Eu tenho um tradutor que é um
cubano naturalizado brasileiro. Se precisar o tradutor pode traduzir para que todo mundo entenda o que estou
“hablando”. Se entende… Bom, se não entender, eu não tenho culpa.

Eu queria dizer a todos vocês que eu tô emocionado porque faz muito tempo que eu não participo de uma
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reunião do Foro de São Paulo. Parece que a última foi no Bar Latino em São Paulo em 2005, mas muito de
passagem. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Foro de São Paulo. Em 1985, eu fiz
uma entrevista para um jornal brasileiro, e eu dizia que não era possível um metalúrgico chegar à
presidência pelo voto e disputando democraticamente uma eleição. Quatro anos depois, eu fui à primeira
disputa presidencial, fui para a segunda volta [turno], e terminei as eleições com 47% dos votos. O PT saiu
muito fortalecido daquela eleição. Os partidos de esquerda que estão aqui, brasileiros — não sei se estão todos,
mas o PCdoB, o PSB, não sei se estão… o PDT — que estiveram juntos comigo, todos nós saímos muito
fortalecidos.

E aí então veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos num primeiro momento, de
fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos em São Paulo, no Hotel
Danúbio que já não existe mais, em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido
Maduro, tantos partidos de esquerda na América Latina e tantas divergências, que só da Argentina
compareceram 13 partidos políticos, e a única coisa que unificava os argentinos eram os gols de Maradona na
Copa do Mundo de 1990. [Risos. Aplausos.] Havia um processo de desconfiança muito grande entre toda a
esquerda latino-americana. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que iria permitir que a
esquerda chegasse ao poder. Nós temos um brilhante educador brasileiro, que já morreu, um dos mais
importantes, que muitos latino-americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia: ‘Juntar os diferentes
para derrotar os antagônicos.’

E nós fomos aprendendo a conviver entre nós, e fomos construindo uma relação democrática difícil,
complicada, muitas vezes era necessário muita paciência. Eu lembro que uma vez na reunião do Foro de
São Paulo em El Salvador, nós não deixamos o Chávez participar, porque Chávez tinha tentado
o golpe na Venezuela e nós não deixamos ele participar. Era muito difícil. Havia um processo de
desconfiança entre nós muito grande. E de coração eu quero dizer pra vocês que uma das forças políticas que
mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do
partido comunista cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não posso desmerecer o
trabalho do companheiro Marco Aurélio Garcia, que hoje está no governo, não está aqui, mas que participou de
quase todas as reuniões do Foro de São Paulo.

Eu fico imaginando que algumas pessoas não estão mais aqui entre nós. E eu queria saudar aqueles que não
estão aqui entre nós, homenageando o companheiro Schafik [Handal], da Frente Farabundo Martí, que não
está entre nós. [Aplausos.] Nós estamos um pouco mais velhos. Quando começou o Foro, eu não tinha nenhum
cabelo branco. Tomaz Borges tinha todo o cabelo na cabeça. [Risos] Daniel Ortega era cabeludo. [Risos] Ou
seja: nós estamos cansados, mais do que quando começamos o Foro. Mas o caminho que nós
percorremos não pode perder a importância das nossas conquistas. Nós estamos falando de 21
anos. Vinte e um anos é o tempo de maturidade de um jovem ou de uma jovem. E nesses 21 anos, olhemos
a fotografia da America Latina de 1990 e olhemos a fotografia da America Latina de 2011, e nós
vamos perceber que um verdadeiro furacão de democracia passou pelo nosso continente. Um
verdadeiro furacão.

Eu fico olhando a América do Sul. Quando cheguei à presidência em 2002, só tinha o Chávez.
Mesmo assim, tinha sofrido um golpe. Depois, veio [Nestor] Kirchner. Depois de Kirchner, veio
eleições no Paraguai. Depois, no Uruguai, com Tabaré [Ramón Vázquez Rosas]. Depois veio no
Equador. E nós fomos fazendo uma mudança extraordinária que culminou com a eleição do
companheiro Evo Morales na Bolívia. [Aplausos.] É a demonstração mais viva dessa evolução
política da esquerda latino-americana. [Aplausos.]

Porque esses meninos, e eu digo meninos porque tive o prazer de participar no dia 19 de julho de 1980 do
primeiro aniversário da Frente Sandinista quando o orador principal foi Tomás Borges, o dia em que eu
conheci Fidel Castro e fomos comer uma lagosta na casa não sei de quem, e eu lembro perfeitamente bem
que, depois de chegar ao poder por uma revolução, no momento certo a Frente Sandinista não teve medo e
convocou eleições democráticas. Perdeu. Daniel é o único ser humano do planeta que perdeu mais eleições do
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que eu. Eu perdi três eleições. Daniel perdeu quatro eleições. [Risos.] Quatro eleições. Entretanto, por nenhum
momento, por mais acusado que esse companheiro fosse, ele deixou de acreditar que o caminho da democracia
que a Frente Sandinista tinha optado era o melhor para a Nicarágua. E agora está o companheiro de volta para
a presidência da República pela via do voto direto. Eu, como vocês estão percebendo, tenho muita dificuldade
de fazer qualquer discurso de oposição depois de oito anos de governo. (…)”

X.

VÍDEO 6 – JOSÉ DIRCEU FALA DO FORO NO PROGRAMA “PROVOCAÇÕES”

Como escreveu Olavo de Carvalho no facebook:

“Há anos aviso que no Foro de São Paulo o mais importante não são as assembleias, mas as conversações
discretas, ou reservadas, onde o destino de vários países é decidido pelas costas da população. Exemplo:”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=px7nPh8GGIY?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

ANTÔNIO ABUJAMRA: Anos atrás, você podia prever uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales,
Bachelet, Correa… Quem mais? TODOS de esquerda na América do Sul! Você podia prever que isso
ia acontecer?

JOSÉ DIRCEU: Prever, não. Mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso.
Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava pra isso; depois criamos ainda o
Grupo de Marbella, porque é o nome da cidade do hotel onde nós ficamos no Chile, que se reuniu, TODOS
foram presi… Todos depois foram eleitos presidentes da República. Todos foram. TODOS. O Ciro
Gomes, que participava, e o [mexicano] Cuauhtémoc Cárdenas ainda não foram. Mas o [Vicente] Fox foi [no
México]. O [Ricardo] Lagos foi [no Chile]. Tabaré Vazquez foi [no Uruguai]. [Cita outro, inaudível.] O Lula foi.
Então você vê que não é o Chávez, o Evo Morales…

ANTÔNIO ABUJAMRA [interrompendo]: Tabaré, Kirchner… Se essa turma se unir, o que é meio difícil, o
que é que acontece com a América Latina?

JOSÉ DIRCEU: Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países.
Por isso que a informação de que o Banco do Sul está avançando… e a consolidação do Mercosul, e a integração
energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre-comércio entre os nossos países… Não há nada mais
importante pra nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União Europeia e o Pacto Asiático:
70% do comércio é intrabloco. Só 30[%] é exportado para fora do bloco. Aqui na América Latina ou do Sul,
ainda é 20 ou 25%. Então nós temos muito para integrar. 

XI.

VÍDEO 7 – DISCURSOS DE LULA E DILMA SOBRE FORO E REVOLUÇÃO

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9C9GSzRwBuo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

LULA: “O que Cuba tem mais do que nós? O povo cubano tem mais dignidade que a maioria dos povos da
América Latina. (…) E foi assim que nós conseguimos construir o Foro de São Paulo e pela primeira vez a gente
conseguiu juntar todos os partidos de esquerda da América Latina. Não pensem que é fácil! Tem aqui
companheiros que partcipam…”
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DILMA: “Eu me sinto muito feliz de estar na tenda da revolução cubana, dos 50 anos da revolução cubana,
que foi um acontecimento histórico na América Latina e teve uma influência profunda na minha geração. Então
eu considero este momento especial.”

XII.

VÍDEO 8 – DISCURSO DE LULA DE 2013 – LULA EXPLICA A ESTRATÉGIA DO FORO DE SÃO
PAULO PARA CHEGAR AO PODER

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=pzNIz64UHfo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

“Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder
pela via da disputa democrática e sobretudo pela via eleitoral. (…) E a história se encarregou de provar que a
democracia exercida a partir da participação de massas pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao
poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez (…). É importante
lembrar que uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada de Chávez ao poder (…), como não
aceitam o Lula no Brasil e a Dilma no Brasil… E nós chegamos e eu quero, companheiro da direção do
Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela
existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Foi aqui e devemos muito aos
companheiros cubanos, devemos muito aos companheiros cubanos, porque, ao contrário do que
muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre, sempre nos ensinaram que o
exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na adversidade entre nós, a
convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós
tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu e pode acontecer muito mais, porque agora
nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até
agora. Nenhum retrocesso!”

A propósito: os “companheiros cubanos”, segundo Lula, sempre ensinaram o “exercício da tolerância” e da
“convivência pacífica” entre os vários setores DA ESQUERDA, é claro. Porque, na Cuba de Fidel e Raúl Castro,
a “tolerância” e o “pacifismo” com os opositores políticos sempre foram exercidos com prisões e fuzilamentos
mesmo.

XIII.

CINCO CRIMES DO FORO DE SÃO PAULO
8 de agosto de 2013 às 10:16
Por Olavo de Carvalho

1) Deu abrigo e proteção política a organizações terroristas e a quadrilhas de narcotraficantes e seqüestradores
que nesse ínterim espalharam o vício, o sofrimento e a morte por todo o continente, fazendo mesmo do Brasil o
país onde mais cresce o consumo de drogas na América Latina.

2) Ao associar entidades criminosas a partidos legais na busca de vantagens comuns, transformou estes
últimos em parceiros do crime, institucionalizando a ilegalidade como rotina normal da vida política em
dezenas de nações.

3) Burlou todas as constituições dos seus países-membros, convidando cada um de seus governantes a
interferir despudoradamente na política interna das nações vizinhas, e provendo os meios para que o fizessem
“sem que ninguém o percebesse”, como confessou o sr. Lula, e sem jamais ter de prestar satisfações por isso aos
seus respectivos eleitorados.

4) Ocultou sua existência e a natureza das suas atividades durante dezesseis anos, enquanto fazia e desfazia
governos e determinava desde cima o destino de nações e povos inteiros sem lhes dar a mínima satisfação ou

1 conteúdo restante. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui



explicação, rebaixando assim toda a política continental à condição de uma negociação secreta entre grupos
interessados e transformando a democracia numa fachada enganosa.

5) Gastou dinheiro a rodo em viagens e hospedagens para muitos milhares de pessoas, durante vinte e três
anos, sem jamais informar, seja ao povo brasileiro, seja aos povos das nações vizinhas, nem a fonte do
financiamento nem os critérios da sua aplicação. Até hoje não se sabe quanto das despesas foi pago por
organizações criminosas, quanto foi desviado dos vários governos, quanto veio de fortunas internacionais ou de
outras fontes. Nunca se viu uma nota fiscal, uma ordem de serviço, uma prestação de contas, um simulacro
sequer de contabilidade. A coisa tem a transparência de um muro de chumbo.

XIV.

EX-EMBAIXADOR AMERICANO SOBRE A NECESSIDADE DE ESPIONAR O BRASIL: “BASTA
LER AS ATAS DO FORO”

Segue abaixo o texto que traduzi na ocasião. A respeito dele, Olavo de Carvalho comentou: “Como é que uma
entidade que nem mesmo existe, ou que é apenas um inocente clube de debates, pode criar uma crise
diplomática de dimensões mastodônticas? TODOS os que ocultaram ou disfarçaram durante quase duas
décadas a existência do Foro de São Paulo são culpados de que ISTO esteja acontecendo agora.”

POR QUE NÓS ESPIONAMOS O BRASIL
Tradução de Felipe Moura Brasil da coluna de Carlos Alberto Montaner, publicada no Miami Herald de 25 de
setembro de 2013.

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, cancelou sua visita ao presidente Obama. Ela se sentiu ofendida porque
os Estados Unidos estavam espionando seu e-mail. Não se faz isso com um país amigo. A informação,
provavelmente confiável, foi fornecida por Edward Snowden de seu refúgio em Moscou.

Intrigado, perguntei a um ex-embaixador dos EUA: “Por que eles fizeram isso?” Sua explicação foi duramente
franca:

“Do ponto de vista de Washington, o governo brasileiro não é exatamente amigável. Por definição e
historicamente, o Brasil é um país amigo que ficou do nosso lado durante a II Guerra Mundial e a da Coreia,
mas seu governo atual não está.”

O embaixador e eu somos velhos amigos. “Posso revelar seu nome?”, perguntei. “Não”, respondeu ele. “Isso
criaria um problema enorme para mim. Mas você pode transcrever nossa conversa.” É o que farei aqui.

“Tudo que você tem de fazer é ler as atas do Foro de São Paulo e observar a conduta do governo
brasileiro”, disse ele. “Os amigos de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff e do Partido
dos Trabalhadores são os inimigos dos Estados Unidos: a Venezuela chavista, primeiro com
(Hugo) Chávez e agora com (Nicolás) Maduro; a Cuba de Raúl Castro; o Irã; a Bolívia de Evo
Morales; a Líbia dos tempos de Kadafi; a Síria de Bashar Assad.

“Em quase todos os conflitos, o governo brasileiro concorda com as linhas políticas da Rússia e da China, em
oposição à perspectiva do Departamento de Estado dos EUA e da Casa Branca. A família ideológica com que
mais se parece é a dos BRICS, com os quais tenta conciliar sua política externa. [Os BRICS são Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.]

“A imensa nação sul-americana não tem nem manifesta a menor vontade de defender os
princípios democráticos que são sistematicamente violados em Cuba. Pelo contrário, o ex-
presidente Lula da Silva muitas vezes leva investidores à ilha para fortalecer a ditadura dos
Castros. O dinheiro investido pelos brasileiros no desenvolvimento do superporto de Mariel,
próximo a Havana, é estimado em US$ 1 bilhão.
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A influência cubana no Brasil é velada, mas muito intensa. José Dirceu, ex-chefe de gabinete e
ministro mais influente de Lula da Silva, havia sido um agente dos serviços de inteligência
cubanos. No exílio em Cuba, ele tivera o rosto cirurgicamente alterado. Ele retornou ao Brasil com uma nova
identidade (Carlos Henrique Gouveia de Mello, um comerciante judeu) e ficou nessa função até que a
democracia foi restaurada. De mãos dadas com Lula, ele colocou o Brasil entre os principais colaboradores da
ditadura cubana. Ele caiu em desgraça porque era corrupto, mas nunca recuou um centímetro de suas
preferências ideológicas e de sua cumplicidade com Havana.

“Algo semelhante está acontecendo com o professor Marco Aurélio Garcia, atual assessor de política externa de
Dilma Rousseff. Ele é um anti-ianque contumaz, pior até do que Dirceu, porque ele é mais inteligente e foi mais
bem treinado. Ele fará tudo o que puder para despistar os Estados Unidos.

“Para o Itamaraty – um ministério de relações exteriores reconhecido pela qualidade dos seus diplomatas,
geralmente poliglotas e bem educados –, a Carta Democrática assinada em Lima em 2001 é só um pedaço de
papel sem importância alguma. O governo simplesmente ignora as fraudes eleitorais cometidas na
Venezuela e na Nicarágua e é totalmente indiferente a qualquer abuso contra a liberdade de
imprensa.

“Mas isso não é tudo. Há outras duas questões que fazem os Estados Unidos quererem ser informados em
relação a tudo o que acontece no Brasil, pois, de uma forma ou de outra, elas afetam a segurança dos Estados
Unidos: corrupção e drogas.

“O Brasil é um país notoriamente corrupto e essas péssimas práticas afetam as leis dos Estados Unidos
de duas maneiras: quando os brasileiros utilizam o sistema financeiro americano e quando eles competem de
forma desleal com empresas dos EUA, recorrendo a subornos ou comissões ilegais.

“A questão das drogas é diferente. A produção de coca boliviana quintuplicou desde que Evo
Morales se tornou presidente, e o distribuidor dessa substância é o Brasil. Quase tudo acaba na
Europa, e os nossos aliados estão querendo informações. Essas informações, às vezes, estão nas mãos de
políticos brasileiros.”

Minhas duas perguntas finais são inevitáveis. Washington apoiará a candidatura do Brasil a membro
permanente no Conselho de Segurança da ONU?

“Se você perguntar para mim, não”, diz ele. “Nós já temos dois adversários permanentes: Rússia e China. Não
precisamos de um terceiro.”

Para finalizar, os Estados Unidos continuarão espionando o Brasil?

“Com certeza”, ele me diz. “É nossa responsabilidade para com a sociedade americana.”

Acho que Dona Dilma deveria trocar seu e-mail com frequência.

XV.

ÁUDIO – GRAÇA SALGUEIRO EXPLICA A HISTÓRIA DO FORO

Em excelente entrevista para Bruno Garschagen sobre a ditadura chavista assassina de Nicolás Maduro na
Venezuela, no 112º Podcast Mises Brasil, a autora do incontornável blog NotaLatina, Graça Salgueiro, faz um
resumo do Foro de São Paulo, a partir dos 30 minutos, que transcrevo abaixo.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hp-KTNLcVvo?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark#t=2174&w=620&h=349%5D

GRAÇA: Em 1990, quando a Rússia já tinha rompido os acordos com Cuba, tinha acabado com a
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proteção que oferecia a Cuba, o Fidel Castro viu que as coisas não estavam caminhando no
rumo socialista como ele imaginava, a revolução dele poderia despencar, e também com o
“fim” do comunismo na União Soviética, a dissolução da URSS com a queda do Muro de Berlim,
tudo isso deixou o comunismo de uma certa forma meio sem chão. Então, ele já conhecia o
Lula, convidou o Lula para formar um grupo, para ter um encontro e, em 2 de julho de 1990, eles
tiveram um encontro aqui em São Paulo, e por conta disso, por ter sido o primeiro encontro em São Paulo, eles
então passaram a denominá-lo no ano seguinte de Foro de São Paulo. Nesse evento, eles convocaram todos os
países da América do Sul e Central que fossem de esquerda e também organizações ligadas à esquerda. Além
dessas organizações ligadas à esquerda, também tinha grupos terroristas como as Farc, o ELN
[Exército de Libertação Nacional, da Colômbia], o Sendero Luminoso [de inspiração maoísta, do Peru],
enfim (…). E o objetivo dele, do Fidel Castro quando resolveu criar essa organização, foi muito claro: ele disse
que pretendia recriar na América Latina o que se perdeu no Leste Europeu. Então foi assim que
foi criado o Foro de São Paulo e, à medida que os anos foram passando, essas reuniões passaram a ser
anuais, tendo três encontros do grupo de trabalho do Foro de São Paulo que é quem elabora realmente a pauta
do que vai ser discutido no próximo encontro e o encontro anual se dá uma vez em cada país-membro, que é
escolhido na reunião que está acontecendo… e durante todo o ano eles vão pondo em prática aquelas
atividades, aquelas coisas que foram determinadas lá na pauta desse encontro. Saem as resoluções: tem uma
resolução geral e tem as resoluções específicas de cada país. Por exemplo: quando vai haver eleição nos países,
então ali está a pauta dizendo: vai ter eleição no Brasil, vai ter eleição no Chile, vai ter eleição não sei aonde, e a
gente precisa apoiar o candidato X. Então aquele candidato citado ali é o candidato do Foro de São Paulo. E foi
assim que eles conseguiram colocar no 15 presidentes-membros da organização, do Foro de São Paulo.

BRUNO: E esse apoio se dava como, Graça?

GRAÇA: Esse apoio se dava de todas as formas que você imagina. Por exemplo, eles defendem muito a
não ingerência nos países dos outros, a autodeterminação dos povos, não sei o quê, eles usam
muito essas expressões, mas eles não cumprem nenhuma delas. Eu não sei se você viu, mas se
alguém quiser fazer a pesquisa, vai encontrar pelo Youtube vídeo do Lula apoiando e pedindo
votos para Hugo Chávez [ver item I] e agora mais recentemente para o Nicolás Maduro [ver item
XVII]; o Chávez fazendo vídeo para pedir vota para Dilma. Fora isso eles mandam grupos de estudos, como
eles chamam, para visitar universidades, para visitar organizações, fazem palestras, dão dinheiro, rola dinheiro
pelo meio também. Tem apoio financeiro e tem apoio logístico também. Então eles se apoiam muito.
Agora nem sempre eles ganham, por exemplo agora em El Salvador eles perderam: vai haver um segundo turno
ainda, mas eles perderam [o 1º]. [Na verdade, eles acabaram ganhando o segundo…] Eles perderam no
Paraguai, mas ganharam no Chile: a Michele Bachelet voltou. Então é sempre assim. E nessa história eles
conseguiram colocar nos governos, no comando das nações 15 presidentes, já houve alternâncias, alguém já
perdeu, já voltou… E foi por conta disso que o Lula não permitia de forma alguma que no Brasil se
falasse sobre o Foro de São Paulo até que a coisa estivesse mais estabilizada, mais solidificada,
que houvesse bastantes países com presidente do Foro para poder a coisa ficar firme. Ele mesmo
disse que se a gente estivesse… Tem um pronunciamento que ele fez [ver item V], acho que foi no aniversário
de 15 anos do Foro de São Paulo [sim, foi], ele fez um comentário que disse assim: se nós tivéssemos (mais ou
menos isso, né, não são essas palavras mesmo, né), se nós não tivéssemos escondido das pessoas o que
estávamos fazendo, o Foro de São Paulo hoje não teria um índio presidente, um metalúrgico presidente, não
teria não sei o quê, enfim, ele confirma que foi preciso esconder da mídia, esconder do povo o que eles
tramavam ali para poder a coisa dar certo.

BRUNO: Exato. E só para registrar aqui, para fazer justiça, o professor Olavo de Carvalho foi quem durante
anos falou sozinho no deserto sobre o Foro de São Paulo.

GRAÇA: Exatamente. E eu comecei a estudar sobre o Foro de São Paulo através do Olavo. Foi o primeiro
contato que eu tive com o professor Olavo, em 1999, numa conversa por telefone, ele me falou do Foro de São
Paulo. E aquilo me impressionou muito e me dediquei de corpo e alma a estudar o Foro de São Paulo desde
então, né. É dedicação exclusiva. E isso daí eu agradeço ao Olavo realmente, porque até então ninguém falava.
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Claro, ele não foi o precursor o doutor Graça Wagner quem falou para ele, mas ele era a voz da mídia, na época
ele escrevia para jornais: O Globo, a Folha, o Jornal da Tarde, a Zero Hora, então ele era uma voz que estava na
mídia e, por conta disso, ele perdeu todos esses empregos, porque ele falava o que não podia falar.

XVI.

VÍDEO 9 – VICE-ALMIRANTE VENEZUELANO MARIO IVÁN CARRATÚ DENUNCIA O FORO
DE SÃO PAULO NA NTN24

De fora da Venezuela de Maduro em função das ameaças de morte, Carratú dá o alerta à América Latina sobre
o poder do Foro, a partir dos 2min56seg.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UzS-ZnXgQm8?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

“Primeiro, minhas saudações fraternas desde o exterior. Temos de seguir lutando. E aos países irmãos e
cidadãos do continente: que tenham MUITA atenção com a penetração de grupos radicais de
esquerda sob a ótica do Foro de São Paulo, que está tentando tomar o poder na maioria dos
nossos países, faltando apenas Colômbia, Peru e República do Chile. Os demais têm, de uma ou
outra maneira, este tipo de contato, este tipo de ações… O que devo, sim, ressaltar e devo reafirmar é que a
Venezuela, desde 1992, está entregue às mãos de Fidel Castro…”

XVII.

VÍDEO 10 – MENSAGEM DE LULA EM APOIO A MADURO

Sim: Lula, como não poderia deixar de ser, também fez campanha para Maduro, o atual comandante da
ditadura assassina da Venezuela, que no momento da publicação deste post já contava 36 mortos durante a
onda de protestos no país. Como escrevi aqui: Ditadura no (…) dos outros é democracia.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=u2MZpZfG4GE?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

XVIII.

VÍDEO 11 – REINALDO AZEVEDO RELACIONA MENSALÃO E FORO DE SÃO PAULO

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_yMZFZh7LS0?wmode=transparent&fs=1&hl=en&
modestbranding=1&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=1&theme=dark&w=620&h=349%5D

REINALDO AZEVEDO: O que eles queriam era criar um Congresso paralelo. Então você tem, segundo a
divisão do coleguinha Montesquieu, você tem a divisão dos três poderes. O que eles queriam era anular um
poder. Era o Executivo se organizando, entendo eu, numa quadrilha, para comprar uma fatia do Congresso e
ter um Congresso do B, um outro Congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático,
irrelevante. Isto faz parte de um projeto, atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas, que estão
organizadas no Foro de São Paulo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São
Paulo eram Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo e mais dois ou três malucos. Não. Ele existe! O Foro de São
Paulo existe! Em cada país, ele tem um projeto. Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições
estavam no chão, eles partiram diretamente pro solapamento da democracia. Então é o caso em curso na
Venezuela…

RICARDO SETTI: E criaram instituições fajutas…

REINALDO AZEVEDO [concordando]: Instituições fajutas.

1 conteúdo restante. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui



AUGUSTO NUNES: E você também vai aparelhando o Judiciário.

REINALDO AZEVEDO: E vai aparelhando o Judiciário. Lá também. Então é assim que foi na Venezuela,
assim está em curso no Equador, está em curso na Bolívia, e agora na Argentina, porque todos esses
presidentes chegaram ao poder com as instituições ao rés do chão. No Brasil, o sr. Luiz Inácio Lula da Silva
chegou ao poder com um país, a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente
organizado institucionalmente. E, portanto, você não pode ir solapando assim o processo democrático… O
próprio Supremo está dizendo agora pra essa gente: “Atenção que ainda não dá pra fazer o que vocês querem.”
Então aí você parte pra outro [caminho]… Atenção: o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios.
Se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas, com massas,
com confronto, com perseguição, com fechamento de jornais, cassação de licença de TV, sabe? No Brasil, não
dá pra fazer isso. No Brasil, eles foram por outro meio. No Brasil, eles foram comprar o Congresso. Comprar o
Congresso com dinheiro público. Calcule a ousadia. Quer dizer… Acusam muitas vezes os críticos do PT, eu
mesmo já fui acusado disso umas quinhentas vezes: “Você acha que o PT inventou a corrupção!” Não, eu não
acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto com o processo
político. Eu não estou dizendo que o PT inventou a corrupção. O que eu sempre disse, sustento, é que o PT
tentou alçar a corrupção a categoria de pensamento. Tentou transformar a corrupção em categoria de
pensamento. ISTO é novo no processo político brasileiro. Novo: surgido com eles. Isso é muito grave. Foi isso
que eles tentaram fazer. Corrupção aqui, acolá, sempre houve, e tem de ser exemplarmente punida. Agora,
[aquilo para] o que o Brasil está dizendo “não”, [aquilo para] o que o STF está dizendo “não”…

RICARDO SETTI: É ao projeto de poder.

REINALDO AZEVEDO: O projeto de poder conquistado desta maneira não pode. A Carmen Lúcia fez um
bom pronunciamento hoje lembrando que a política é a única forma civilizada que a gente tem de governar.
Agora tem de ser com ética, porque, se não for com ética, aí então é com guerra, é com bagunça, é com
confronto.

AUGUSTO NUNES: Perfeito.

XIX.

ATAS DO FORO DE SÃO PAULO

Disponíveis no site Mídia Sem Máscara – AQUI.

SITE DO FORO DE SÃO PAULO – AQUI.

MEMBROS OFICIAIS DO FORO DE SÃO PAULO – AQUI.

FORO DE SÃO PAULO NO SITE DO PT – AQUI.

ARTIGOS DE SILVIO GRIMALDO:

– Foro de São Paulo, 23 anos depois, na Gazeta do Povo [25/08/2013]

– Os médicos do Foro de São Paulo, no Mídia Sem Máscara [12/09/2013]

MAIS SOBRE ESSES E MUITOS OUTROS ASSUNTOS…

…no nosso best seller: O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota.

******

Pois bem. Está de bom tamanho por hoje? Acrescentarei mais informações a qualquer momento.

1 conteúdo restante. Assine agora »
Já é assinante? Entre aqui



Agora, em vez de sair copiando e colando por aí tudo que eu transcrevi, organizei e expliquei aqui, compartilhe
o link desta página [http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/2014/03/24/conheca-o-foro-de-sao-
paulo-o-maior-inimigo-do-brasil] e dê o crédito ao autor, ok? Vamos juntos educar os amigos sobre o maior
inimigo do Brasil. Obrigado.

Felipe Moura Brasil – http://www.veja.com/felipemourabrasil

Siga no Facebook e no Twitter.
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Leia também no GoRead
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